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ELŐSZÓ

A legmegbízhatóbb meghatározás, amit eddig 
az emberről mondottak az, hogy társaslény.

Csak kivételesen nagy szellemek, vagy lelki, 
illetve testi betegek keresik a magányosságot. A 
normális ember társaságra vágyik, napi munkától 
fáradt lelke a társas érintkezésben frissül fel.

Vannak találmányok mint például a gramo
fon, vagy a rádió, amelyek a magányos embernek 
is lehetővé teszik, hogy élszórakoztassa szelleméi. 
A rádió odahozza szobánkba az egész világot és 
rendszerint mégsem elégít ki bennünket, ha csak 
egyedül hallgatjuk. Kell, hogy az ember mások
kal is közölhesse gondolatait, örömeit, gondjait, 
hogy mozgást és életet lásson maga Ezért
látogatja a clubokat, bár otthona esetleg mindazt 
a kényelmet megadja, amit ott Ezért ül be
egyedül is olyan kávéházba, ahol ugyan nincs tár
sasága, de szemét élszórakoztatja a nyüzsgés, füle 
szomjasan issza be közömbös párbeszédek 
pott foszlányait. Kíváncsisága éberen megfigyel 
száz és száz olyan apró momentumot amely nem
csak a tapasztalatait gazdagítja de amely meg
felelő társaságban beszédtéma is lehet.

Hiába az ember társaslény és minden tényke
désével ezt a vágyát szolgálja.
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Ha valaki idegen városba vetődik vagy új 
környezetbe kerül első dolga hogy kapcsolatokat 
építsen ki maga és más rokonfoglalkozású vagy 
rokonszellemü, azonos, vagy jobb társadalmi állású 
emberek között. Magyarul: igyekszik társas éle
tet élni. Ezért gyakran áldozatokat is hoz. Lemond 
személyes kényelméről megrövidíti a nyugalmára 
szánt időt, költségekbe veri magát, csakhogy ős
ösztönének eleget tehessen. Vendéget hív és ven
dégségbe megy, asztaltársaságok tagjává lesz s 
ha elég tevékeny és rokonszenves jellem, lassan- 
kint olyan pozícióra tesz szert, hogy nagyobb tár
saságok szellemi irányítójává válik.

A nagy városok igazán sok és változatos szó
rakozási lehetőséget nyújtanak, mégis boldogtalan 
az olyan ember akinek nincs szükebb vagy tága
sabb baráti társasága; aki egyedül rója az utcá
kat, akit soha és sehol nem vár kompánia; akit 
nem hívnak sehova uzsonnára, vagy vacsorára; 
aki csak messziről vehet részt mások örömeiben s 
még a színházban sincs olyan szomszédja, akivel 
elragadtatását vagy bosszúságát közölhetné.

Hát még kisvárosban, vagy faluban milyen 
szomorú jelenség a társtálan ember.

A társaságot tehát keresni kell és okos ember 
meg is találja. De nem elég a társaságot megta
lálni, mert ezzel a munkának csak első és köny- 
nyebb részét végeztük el.Arra kell törekednünk, 
hogy ezen a körön belül megkedveljenek bennün
ket. Nem elég, hogy jelenlétünket egyszerűen tu
domásul vegyék és megtűrjék, kell, hogy hasznos, 
szórakoztató, rokonszenves szerepet töltsünk be,



amely ezerféle módon nyilvánulhat meg. Nem áll 
például mindenkinek módjában, hogy 
gyobb szívességgel kötelezze le embertársait, sem 
az, hogy akkor is derűs képpel diskuráljon, amikor 
éppen bosszúság érte. Ellenben módja van min
denkinek olyan specialitásokban jeleskedni, ame
lyekkel külön megbecsülést szerez a társaságban.

Hányszor hallunk efajta kijelentéseket:
—  Ez az X  unalmas fráter ugyan, de reme

kül bridzsel.
Vagy:

—  A múltkor voltam egy társaságban, ahol 
úr egy új, szellemes társasjátékot vezetett be. 
Mondhatom, remekül szórakoztunk.

Z. úrról nem biztos, hogy irodalmi tájékozott
ság tekintetében fölvehetné a versenyt Babits Mi
hállyal, vagy szellemes és magasröptű értekezést 
tudna tartani a renaissance művészetéről, mégis 
produkált valamit, amivel kiemelkedett az átlag
ból. A társadalmi életet élő embernek tömérdek 
olyan dolgot kell tudnia, amit nem tanítanak 
könyvekben. A klasszikus ókor előkelő emberei 
például a beszélgetés művészetében gyakorolták 
magukat, hogy a társaságban megbecsüljék őket. 
Ez természetesen nem ártana a mai embernek 
sem, de hisz éppen arra válók a társaságok, hogy 
az ember egyenrangú, vagy magánál műveltebb 
egyénekkel való beszélgetésekben csiszolja nyel
vét és szellemét.

Mit kel mégis tudni egy mai embernek, hogy 
a társaságban kedveljék?

A felelet: mindent, amivel a maga és a mások
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szórakozását szolgálja. A társas érintkezés, —  hív
juk azt ötórai teának, zsú vacsorának, házi- 
estélynek, vagy week-endnek, —  azért van, Tiogy 
az emberek elfelejtsék a napi munka egyhangú
ságát, izgalmait, a hétköznapi gondokat, az üzle
tet, a kicsinyes veszekedéseket, vagy a lélek ma
gányát. Az embereit társaságban él akarnak felej
teni mindent, ami a napi életükre vonatkozik, vi
dámak szeretnének lenni és —  akármilyen meg
lepően hangzik is —  játszani akarnak.

Amerikában, ahol a munka tempója egészen 
más, mint nálunk s ahol férj és féleség egész nap 
nem is látják egymást, csak a vacsoránál talál
koznak, ez a társasági játék-láz szinte a gyerekes
ség határán jár. Mint nálunk karácsony estén, 
amikor együtt ül a család kicsinye és nagyja, még 
a mi gyerekkorunkból ismert zálogosdit sem 
vetik meg. És mennyivel őszintébbek, mint mi, 
európaiak, akik gyakran szintén szeretnénk ját
szani, csak szégyéljük magunkat önmagunk és 
környezetünk előtt.

De ahogy Amerikából kénytelenek voltunk 
átvenni üzleti széliemet, munkatempót, osztatlan 
munkaidőt és más egyebet, úgy kezdjük átvenni 
az örömeiket is. Ma már gyakran megtörténik a 
legelőkelőbb pesti társaságokban, hogy valaki tár
sasjátékot proponál és mindenki boldogan hozzá
járul az ötlethez. Vállalati elnökök, akiknek egyet
len intézkedésétől százak egzisztenciája függ, épp
úgy betársulnak az ilyen szórakozásokhoz, mint a 
kezdő gavallérok és az élsőbálos lányok.

Hány nagyszerű társasjáték van, ami nem-
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csak a szórakozást szolgálja, de a szellemet is mű
veli' Hány olyan játékot ismerünk, ami órákra 
leköt bennünket, elvonja figyelmünket haszonta
lan, vagy pláne kártékony szenvedélyektől, célta
lan lézengésektől, unalmas és szakszerű diskurzu
soktól.

Az a könyv, amit most adunk az olvasó kezé
be, a társas érintkezés örömeit és vidámságait 
fogja szolgálni. Felöleli az új amerikai divatos 
társasjátékokat, a modern magyar és külföldi iro
dalmi játékokat, jellem-ismét (Barkochba, ana
gramma stb.), a gyufajátékokat, játékokat külön
böző tárgyakkal, táncjátékokat, detektív- kom
binációs játékokat, a pasziánszjáték válfajait, a 
legismertebb kártyajátékok szabályait, a klasszikus 
játékokat (sakk, mach yong, halma stb.), a bűvész
mutatványokat, a grafológiát, stb., stb. —  szóval 
csupa olyan dolgot, amelynek ismeretében bárki 
otthonosan mozoghat minden társadalmi körben.

Forgassák olvasóink a jó társasági embernek 
ezt az új kézikönyvét, amelyet külföldi és magyar 
források gondos tanulmányozásával szerkesztet
tünk, érdeklődéssel, szeretettel és haszonnal.
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Trojka.

Izgalmas játék ez és arra szolgál, hogy az 
ember megmérje vele a tulajdon népszerűségét. 
Ennélfogva hasznos is, mert önismeretre tanít.

Annyi cédulát készítünk, ahány tagja van a 
társaságnak. Minden cédulán a társaság vala
mennyi tagjának neve föl van írva. A  cédulákat 
kiosztjuk a jelenlevőknek. A  tétel pedig így 
hangzik:

Az egész társaság egy trojkában ül. A  trojka 
vágtat a végtelen hómezőn, mert éhes farkas- 
csorda üldözi. A  lovak fáradni kezdenek, mert nagy 
a teher. Úgy látszik, nincs menekvés, ha csak 
egyenként ki nem dobjuk a többieket a trojkából. 
El kell tehát döntenünk magunkban, kit dobnánk 
ki elsőnek, másodiknak, harmadiknak stb. És ha
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ezt eldöntöttük, odaírjuk mindegyik név elé a meg
felelő sorszámot.

Amikor a társaság minden tagja elkészült a 
cédulával, valaki összeszedi és összekeveri azokat, 
mert ha nem így történne a dolog, ez sok sértő- 
désre adna alkalmat. Mert hát nem kell tudni, 
hogy ki kit hogyan osztályozott? Most a játékban 
szereplő minden egyes név mellett összeadjuk a 
szavazatokat. Tegyük föl, hogy heten játszottak és 
X. úr egy cédulán 1-est, két cédulán 3-mast, 
kettőn 4-est és egyen 6-ost kapott. (Utóbbi 
rendszerint elárulja magát az osztályzat, mert alig 
valószínű, hogy valaki feláldozná magát más ked
véért, — kivéve a szerelmeseket.) X  úr tehát 
21 pontot kap, ami hattagú társaságnál elég jó 
osztályzat, mert hiszen az is megtörténhetett volna 
vele, hogy öt cédulán szerepel 1-el és csak 1-en
6-tal, ami összesen 11 pontot tesz ki. Az ilyen úr, 
vagy hölgy aztán gondolkodhat, hogy mivel bőszí- 
tette maga ellen a társaság tagjait és ha van egy 
kis önkritikája, igyekezhet megjavulni.

Ennél érdekesebb eset, amikor egy név mellett 
több cédulán is a legmagasabb szám áll. Ez azt 
jelenti, hogy őt szeretik legjobban a társaságban, 
mert hisz többen is akadtak, akik inkább maguk 
ugranának ki a trojkából, csakhogy őt meg
mentsék. 41

A trojka tehát intim érzelmek árulója is lehet, 
éppen ezért házastársaknak neon mindig ajánlatos 
ezt a játékot őszintén játszani.
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Hasonlat-játék.

Ezt is Amerikában kultiválják, ahol mint a ' 
legtöbb társasjátéknak a szórakoztatáson túl az a 
célja, hogy az emberek megismerjék általa egymás
ról való véleményüket.

Egy játékos, lehetőleg jó emberismerő, sorra 
veszi a jelenlevőket, s egy cédulán nevek helyett 
azt a szót írja föl, amit az illetőre jellemzőnek ta
lál. Ez a szó lehet növény, tárgy, népfaj, étel, par- 
főm, sőt filozófiai fogalom is. A  cédulán felsorolt 
szavakat a résztvevők lemásolják maguknak, majd 
minden szó mellé odaírják azt a nevet, amelyre a 
szó szerintük jellemző. A  cédulákat aztán felolvas
sák, ami mérhetetlenül mulatságos valami.

A  játék változatai: csupa virágnevet írunk föl, 
vagy csupa állatnevet, esetleg gyümölcsöt, stb. Ve
gyük például az állatneves játékot:

Róka . . . 
Mókus . . . 
Kutya . . . 
Zsiráf . . . 
Királytigris

Párduc . . . 
Szamár . .
Birka . . . 
Elefánt . . . 
Leveli béka stb.

Feltételezzük természetesen, hogy mindig jónevelésű 
urak és hölgyek játszanak és nem arra megy ki a 
dolog, hogy vesézzük, vagy pláne halálra sértsük 
egymást. Bár a cédulák elkeverése folytán bizo
nyos mértékig anonim marad a sértő fél, gondol
jon arra, hogy a gorombaságot vissza is kaphatja. 
Ezért tehát diplomatikus módon fejezzük ki ma
gunkat. Nem kell okvetlenül ökröt írni, amikor a
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korlátoltság fogalmát eléggé fedi a liba is. Ha 
ételeket veszünk analógiának, a puhagerincű, vagy 
gyáva emberre jellemző a kocsonya, a jóízű, de 
goromba emberre a paprikás, a hencegőre a rizsfel
fújt, az üresfejűre a fánk, a csípős nyelvűre a 
lecsó stb.

Amint látjuk, a játéknak rengeteg változata 
és lehetősége van. Szellemes emberek egy estére 
való jókedvet szerezhetnek általa.

Árumintavásár.

Ezt az aranyos játékot kivételesen pestiek ta
lálták föl. Vacsora után együtt ül a kedélyes tár
saság és árumintavásárt játszik. Illetve a vásár 
legmulatságosabb intézményét, a Rádió-üzeneteket. 
Mindenkinek joga van egy percig a mikrofon elé 
állni és üzenni annak, akinek akar. Itt aztán min
den rosszmájúságot el lehet sütni a távollevők 
rovására. De lehet a játékot úgy is kombinálni, 
hogy jelenlevők üzennek egymásnak virágnyelven. 
Vágyás nem nevezik meg a címzettet, hanem 
üzennek neki valamit, amiből a többieknek ki kell 
találni, hogy kinek szól az üzenet?

Kis példa az első változatból. X. úr jelen van, 
a menyasszony valamilyen okból nem jöhetett el. 
X. úr természetesen üzen a menyasszonyának a 
vásárról. Elmondja, hogy milyen kedves itt min
den stb. Most Y. úr mikronfónüzenete következik. 
Feláll és ő is X. úr menyasszonyának üzen bizo
nyos eltúlzott intimitásokat, amiket a vőlegény el-
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felejtett közölni a távollevővel. Az ilyesmiből aztán 
valóságos Intimpista-játék fejlődhet ki.

Ki vagyok én?

A társaság egy tagját kiküldik, a többiek meg
állapodnak, hogy kit fog megszemélyesíteni? Mond
juk például: Napóleont. Mikor „Napoleon“ bejön, 
a társaság foglalkozni kezd vele. Ilyenféleképpen:

— Jónapot, hadnagy ú r !. . .  Mikor látta ked
ves papáját, az ügyvédet? . . .  Mondja, volt szíve a 
feleségétől elválni egy jobb parti miatt? . . .  Hogy 
érezte magát Egyiptomban?. . Mikor fog végre 
hibátlanul megtanulni franciául?... Igazán többet 
adhatna a külsejére, ha ünnepélyeken megjelenik . . .  
stb.

A  „hunyónak" ebből ki kell találnia, hogy kit 
személyesített meg? Ha rájött, annak kell kimen
nie, akinek a kérdéséinél agnoszkálta önmagát.

Lehet a játékot úgy is játszani, hogy egyszerre 
ketten mennek ki: egy férfi és egy nő. Az egyik 
mondjuk: Róbert Taylor, a másik Greta Garbó. 
A  kérdéseket ugyanolyan szellemben kell feladni, 
mint az előző példában. A  játékszabály ugyanez.

Közmondás-játék.

Az itt ismertetett játék kitűnő próbája a 
gyors felfogó képességnek és látszólagos egyszerű
sége mellett is próbára teszi az embert.
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A társaság valamelyik tagja kimegy, — a ben- 
maradók kiválasztanak egy ismert közmondást. 
Például: „Aki másnak vermet ás, maga esik bele.“ 
A közmondás minden szavát más játékos kapja 
meg. Behívják a „húnyót44, a bentlevők egyike ve
zényel: „Vigyázz! Kész! Rajta!14 Utána mindenki 
egyidőben azt a szót kiáltja, amit kiosztottak neki. 
A  „húnyónak44 egy perc leforgása alatt ki kell ta
lálnia a közmondást. Ha nem sikerül: zálogot ad 
és átadja szerepét a következő játékosnak.

A zálog-kiváltás az ismert szabályok szerint 
történik.

Híres emberek.

Ez a játék ma is nagyon kedvelt a pesti iro
dalmi klubokban és kávéházakban. Aféle művelt
ség-próba ez és változatainál fogva nagyon erősen 
próbára teszi az ember agybéli képességeit. Kel
lékei: annyi szelet papiros, ahányan játszák, a 
megfelelő számú írószerrel és egy zsebóra, amelyet 
a játék bírája az asztalra helyez.

A  feladat: a bíró kijelöl egy betűt az abc-ből 
és a résztvevőknek az előzetesen megállapodott 
időn belül mentői több olyan világhírű külföldi 
ember nevét kell leírniuk, akiknek neve a kiválasz
tott betűvel kezdődik. A  bíró megadja a jelet, a 
résztvevők lehetőleg eltakart papírral játszanak, 
nehogy a szomszéd ellesse a mi fáradságunk gyü
mölcsét. A  versenyidő leteltével a bíró „állj“ -t pa
rancsol és a játékosok elkezdik céduláik felolva-
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sását. Ha ugyanegy név más cédulákon is szerepel, 
ezt mindannyian kihúzzák. . .  íg y  aztán az nyer, 
akinek az összeolvasás után a legtöbb neve maradt 
a cédulán.

Bibliai, mithológiai nevek nem számítanak, 
ugyancsak nem számítanak híres regény- vagy 
színdarabalakok nevei sem. Miután rendszerint a 
bíró is részt vesz a játékban, hogy ne legyen elő
nye a többivel szemben, a betű megválasztása úgy 
történik, hogy kinyitanak egy könyvet és valaki az 
újjával rábök egy betűre.

Próbáljunk végigjátszani egy ilyen játszmát. 
Mondjuk, hogy a „b“ betűre esett a választás. 
A  versenyidő öt perc. Három játékos játszik.

I játékos:
firroTT"
Brisson

II. játékos: 
Ballin
Baíaille (Henry) 
Byron- •

Beranger Boccaccio
Borcloux (Henry) -Bamuim
Borg (Arne) Btiater
Beethmann-Holhveg Bunsen 
Bősei Bolváry ___
6 jó pont 5 jó~pont

III. játékos: 
Baskircseff Mária 
Benz
Bayros marquis
Birabeau (Henry)
Battáeleiro
Bonrbofh
Bocherai
Beticelli
•Byrea-
Bucharin
Balfour
P rk MTI 111TlimUUfli Lf III

9 jó pont
nyert tehát a III. játékos, mert neki maradt a leg
több pontja.

* Ezt ki kellett húzni, mint érvénytelent, mert 
Buster keresztnév.
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Az ilyen verseny azonban, különösen ha össze
szokott társaság játsza, gyorsan egyhangúvá vá
lik. A  játékosok kitanulják egymás neveit s az 
ábécé sem kifogyhatatlan. Éppen azért újabban a 
következő kombinációban játszák. A  papírt négy 
rovatra osztják föl;

Híres
külföldi név

Külföldi
város Virágnév Állatnév

Most aztán az előző rendszer alapján kiválaszta
nak egy betűt és ki-ki megkísérli, hogy a rendel
kezésére álló idő alatt mentői több azonos betűvel 
kezdődő világhírű nevet, külföldi várost, virág- és 
állatnevet írjon össze. A  jó pontok összeszámlálása 
az előbb ismertetett alapon történik. Ha valaki 
jelentkezik, hogy ugyanaz neki is megvan, akkor 
azt mind a két fél törli a listáról. Az nyer, akinek 
a legtöbb jó pontja van.

A  játék pénzre is mehet. Ilyenkor természete
sen a társaság műveltebb tagjai nagy előnyben 
vannak. .i - .; j- jij ;j ,’f

Jó, ha kéznél van a lexikon, amelynek segítsé
gével vitára alkalmat adó esetekben dönteni lehet.

Bar-Kochba.

A háború előtti Budapest híres játéka volt. 
A  detektív játékok legszellemesebb fajtája ez, iz-
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galmas és mulatságos. Van egy kérdő, akit a játék 
megkezdése előtt kiküldenek a helyiségből. Mire 
visszajön, a társaság már megállapodott abban a 
szóban, amelyet a kérdőnek ki kell találnia.

A  szó lehet: személy, tárgy, vagy fogalom. 
(Utóbbi a legnehezebb, csak a mesterek játszották, 
például Szomaházy István, a néhai kiváló író, aki 
verhetetlen bajnoka volt eiyiek a játéknak.) A  tár
saság egy embert bíz meg a feleléssel, a felelet pe
dig csak „igen“ , vagy „nem“ lehet.

A  kérdező mindenekelőtt megállapítja, hogy 
miről van szól Tegyük föl ezt kérdezik tőle: 
Mátyás király.

Bejön és kérdezni kezd:
— Személy?
— Igen.

Amikor ezt megállapította, a következő kérdése:
— Élő?
—• Nem.
— Régen meghalt?
— Igen.
— Költő volt?
—* Nem.
— Történelmi nevezetesség?
— Igen.
— Az ókorban élt?
— Nem.
— A  középkorban?
— Igen.
(Itt például fontos tudni a felelet szakszerű

sége szempontjából, hogy a középkor pontosan
2



18

Mátyás halálával ért véget, mert az újkort 1492-től, 
Amerika felfedezésétől számítják. Egyáltalán min
dig meg kell fontolni az ilyen feleleteket.)

— Tehát a középkorban élt. Külföldi volt?
— Nem.
— Magyar?
— Igen.
— Hadvezér volt?
— Igen.
— Csak hadvezér volt?
— Nem.
— Egyben államfő is?
— Igen.
(Amint látjuk, már szűkül a kör Mátyás király 

körül, de azért még korántse gondoljuk, hogy a 
kérdező biztos nyomon van, elvégre abban az idő
ben a legtöbb király maga vezette a seregét. Azon
kívül a kérdezőnek hajszálpontosan kell a felada
tot megoldania, tehát még rengeteg kérdése van.)

— Árpádházi?
— Nem.
—• Anjou?
— Nem.
— Az Anjouk után élt?
— Igen.
-— Jó hadvezér volt?
— Igen.
(Ez a kérdés már majdnem telitalálat. Had

vezér-király sok volt, de jó  hadvezér annál keve
sebb. A  kérdező biztos nyomra bukkant. Már majd
nem tudja, kiről van szó.)

— Kormányzó volt?
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— Nem.
— Király?
— Igen.
— Az apja is híres hadvezér volt?
— Igen.
(A  kérdező már tudja, de nem mondja ki, mert 

ha mégis tévedne, vesztesnek nyilvánítanák. Tehát 
megerősíti magát meggyőződésében.)

— Kiskorú volt, amikor trónra került?
— Igen.
— Választás útján lett Magyarország királya?
— Igen.
— Télen történt a választás?
— Igen.
No most már kimondhatja nyugodtan:
—- Hunyady Mátyás!
Nyert!
A  játék lefolyását azért ismertettük ilyen rész

letesen, hogy a kérdező gondolatmenetét meg
mutassuk. Most vegyünk egy „tárgy-harkochbát“ , 
ha nem is ilyen részletesen.

A  kérdés legyen az, hogy „cirokseprő“ .
— Személy?
—• Nem.
— Tárgy?
— Igen.
— Vasból van?
—• Nem.
— Fémből?
— Nem.
— Fából?
— Nem.
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— Üvegbőit
— Nem.
— Papírból?
— Nem.
A kérdező kezd kissé zavarba jönni. Fölsorolja 

az összes számbajöhető anyagokat és mindegyikre 
„nem“ a felelet. Megpróbál más oldalról szűkíteni.

— Használati tárgy?
— Igen.
— Nálam van?
— Nem.
— A  társaság valamelyik tagjánál van?
— Nem.
— Ebben a lakásban van?
— Igen.
No végre egy megfogható pont. Próbáljunk 

ezen a nyomon elindulni.
— Itt is van ebben a szobában?
— Nem.
— Az előszobában?
— Nem.
Végre megtudja a kérdező, hogy ilyen tárgy a 

konyhában, vagy kamarában található. Most még 
egyszer visszatér az anyaghoz, ahol előbb kudarcot 
vallott.

— Az anyaga növényi eredetű?
— Igen.
— A  ház rendbentartásához használják?
— Igen.
— Nagy?
Erre a kérdésre a megbízott rendszerint váll- 

vonogatással felel, elvégre a nagyság relatív foga-
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lom. De a kérdező most már megmarad a témánál.
— Van akkora, mint ez a kályha?
— Nem.
— Nagyobb, mint ez a pohár?
— Igen.
A  nagysággal lassanként tisztába jön, az is 

tudott dolog már, hogy növényi eredetű és a ház
tartásban használják. Ügyes kérdező most már, 
mint a kutya, nem engedi ki többé a rongyot a 
fogai közül. Még húsz-huszonöt gyors kérdés, né
hány bebiztosító kérdés és kimondja a varázsigét: 
cirokseprő!

Van, aki reménytelenül feladja a küzdelmet, 
de van, aki fogcsikorgatva átverekszi magát az 
akadályokon. A  játék különben egész kis szabály
talanságokat elbír. Például, ha olyan tárgyról van 
szó, amely többféle anyagból készül és a kérdező 
eltalálja közülük az egyiket, a másik félnek kivé
telesen szabad az „is“  szócskával felelni. Mond
juk: vasvilláról van szó, amelynek a nyele fából 
van.

Detektív mester-vizsga.

A bűnügyi gyakorlat már rég bebizonyította, 
hogy az emlékezet csalóka. A  legtöbb bűntény szem
tanúi homlokegyenest ellenkező leírást adnak pél
dául a tettes személyéről, megjelenéséről, még a 
ruháiról is. Ezért érdekes a következő társas
játék.

Valaki letesz egy tálcára, vagy egy asztalkára 
8—10 különböző tárgyat. Teljes hatvan másod-
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percig módjában van az egész társaságnak a tár
gyakat alaposan szemügyre venni. Most letakar
ják a tárgyakat s a társaság minden tagja föl
írja egy-egy papírdarabra, mi mindent látott. Az 
nyer, akinek listája a legteljesebb.

Ez a leghasznosabb játékok egyike, mert 
fokozza a megfigyelő képességet és gyors áttekin
tésre tanít. Ha gyakorlottabb játékosok csinálják 
a mester-vizsgát, külön meg kell jegyezni a szem
léltetett tárgyak színét is.

Nevek végén nagy emberek.

Ez is egyike azoknak a játékoknak, amelye
ket pesti irodalmi kávéházakban találtak ki. Valaki 
kiejt egy világhírű nevet, például Nansen. A  követ
kező játékos a szó végén levő betűhöz kapcsolja 
a maga híres nevét. Vagyis az új névnek ,,N“ -nel 
kell kezdődnie. Nos, ez nem nehéz. Mondhatná 
például azt is, hogy Napóleon s ez esetben ismét 
„n“ betűs nagyság következne, de ő meg akarja 
nehezíteni a következő játékos helyzetét és azt 
mondja: Nurmi. Tekintve, hogy a játékosnak csak 
húsz másodperc áll rendelkezésére, nem kis ijedel
mébe kerül, amíg rávágja az Ibsen nevet. Már 
úgy látszik, hogy megfeneklünk az „n“ betűnél, 
szerencsére a következőnek eszébe jut az a híres 
német kritikus, akit Nordaunak ismerünk. Hopp! 
Itt az első komoly akadály! Ki is esik a követ
kező játékos, akinek húsz másodperc alatt nem 
jutott más eszébe, csak Ubrik Borbála, holott



mondhatta volna Uferinit is, a világhírű artistát. 
De ez már csak a sorban utána jövő varázsigéje 
lett és így a játék megint visszaterelődött az „i“ 
betűhöz.

A  játék izgalmát az emeli, hogy a kihagyó 
játékos büntetést tartozik fizetni, mondjuk, közös 
megegyezés alapján esetenként 10 fillért. A  fel
gyűlt pénz azé lesz, aki legtovább bírja az iramot.

Meg kell jegyezni, hogy a játékot vagy a 
fonetikai végződés, vagy a személynevek eredeti 
helyesírása szerint kell játszani. Ez szintén előze
tes megegyezés dolga. Mert, ha fonetikai végződés 
szerint játszunk, akkor például Barrimoore után 
„r“ -rel kell kezdődnie a következő névnek, az ere
deti helyesírás szerint pedig „e“ -vel. Utóbbi maga
sabb tárgyismeretet tételez föl.

Ugyanazt a nevet nem lehet a játékban két
szer mondani.

Gyufi.

Ha nincs a háznál kártya, vagy dominó, 
gyufaskatulyával is lehet játszani. Vannak ugyan 
modern házak, ahol az alpári gyújtót kiszorította 
az öngyújtó, de ha másutt nem, a konyhában ott 
is akad egy-egv skatulya.

A  játékszabály elég egyszerű. A  skatulyát úgy 
helyezzük lapjával el az asztal peremén, hogy 
legalább fél terjedelmével szabadon lebeg. Azután 
az ujjunkkal megpöcköljük, úgy, hogy bukfencet 
vessen az asztal fölött. Ha úgy esik, hogy a címkés
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oldala van felül, az két jó pontot eredményez. Ha 
a címkétlen oldal van fölül, akkor a játékos nem 
ír semmit. A  foszforos oldalán megálló skatulya 
öt pontot jövedelmez a játékosnak, a téglalap 
rövid oldalán megálló skatulya pedig tíz pontot. 
Egy-egy játékos addig dob egyfolytában, amíg a 
skatulya a címkétlen oldalára nem esik.

A  játék rendszerint százig megy. Aki először 
éri el a százas szériát, az nyer.

Vigyázzunk a hami^-gyufizókra! Hallottunk 
már olyan urakról, akik elvből csak saját skatulyá
val játszanak. Ezt aztán úgy preparálják, hogy 
egyáltalán nincs címkétlen oldala, mert arra is 
címkét ragasztanak.

A  játékizgalmat nemcsak tétekkel lehet fo
kozni, hanem úgyis, hogy fogadunk egyik-másik 
tehetségesebb játékosra.

Kötéltánc a földön.

Ez a társaságbeli fiatalság játéka, de annál 
mulatságosabb, ha az idősebb évjárat is résztvesz 
benne. Persze savanyú kedélyű filozófusok ajk- 
pittyesztve nézik, de meg vagyunk róla győződve, 
hogy az egészséges szellemű Bemard Shaw aggas
tyán kora ellenére is jót mulatna rajta s talán még 
a résztvevők közé is beállna.

Az egész ügy nem valami nehéz feladatnak 
látszik. Egyszerűen végig kell menni egy földre 
fektetett spárgán, anélkül, hogy jobbra, vagy balra 
letérnénk.
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Mindössze egy bibije van a dolognak. A  kötél
táncos kezébe ugyanis, mielőtt megkezdené a játé
kot, megfordított látcsövet adunk. A  játékos tehát 
csak a látcső távolító és kicsinyítő üvegén keresz
tül nézheti a spárgát, tehát látszólag végtelen 
messzeségből figyeli, hogy nem lép-e félre. Ahány 
félrelépés, annyi rossz pont. Tehát az a győztes, 
aki hibapont nélkül megy végig a spárgán, vagy 
a legkevesebb hibát csinálja.

Megnehezíti és mulatságossá teszi a játékot, 
ha a spárgát cikk-cakkban vezetjük.

Analógia-játék.

Kellékei: annyi cédula és ceruza, ahány játé
kos akad.

A  játékvezető tetszés szerinti sorrendben föl
írja a saját cédulájára a játékosok nevét és min
den név mellé fölír egy szót, amit az illetőre jel
lemzőnek tart. Például X. Y. kisasszony neve mellé 
azt írja, hogy orchidea. Egy másik hölgy neve 
mellé azt, hogy mókus. Egy úr neve mellé azt, 
hogy erős paprika. Egy másiké mellé viszont azt, 
hogy savanyított káposzta. Természetesen vigyázni 
kell, hogy az analógia ne adjon okot komoly sér
tődésre, csak jellemző legyen.

Most felolvassa az analógiákat, amiket min
den játékos lejegyez a saját papírjára, utána pedig 
mindenki odaírja a megfelelő helyre annak az úr
nak, vagy hölgynek a nevét, akit az illető szó sze
rinte leginkább jellemez. Az így elkészült cédulá-
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kát a játékvezető összeszedi, összekeveri és egyen
ként felolvassa. Ha sok lesz az egyező vélemény, 
ez azt mutatja, hogy jó  emberismerők vettek részt 
a játékban.

Lehet persze fordítva is csinálni. Mindenki 
lejegyzi a saját céduláján a játékosok névsorát és 
minden név mellé odaírja a saját megfigyelése sze
rint legtalálóbb analógiát.

Lehetnek természetesen kikötések is, amelyek 
a játékot megnehezítik. Például csak virágnevek
kel lehet jellemezni, de analógiául szolgálhat egy 
tárgy, egy szín, egy gyümölcs, egy népfaj, egy 
étel, ezt már a játékosok, intelligenciájára bízzuk. 
Egy délutánra, vagy egy estére való jókedv kitel- 
lik belőle. De csak jóhiszeműen szabad játszani, 
mert egyetlen rosszhiszemű ember elronthatja 
egy egész társaság szájaízét.

Osztályozás.
s . . 1 ■' i

Ez is egyike azoknak a játékoknak, amelyek 
önismeretre vezetnek. Amerikában találták ki, ahol 
a társasági szellem olyan egészségesen fejlődött ki, 
hogy az őszinteséget még akkor sem veszik sértés
számba, ha kissé csípős.

A  játék lényege az, hogy a társaság tagjai 
osztályozzák egymást. Még pedig a következő tan
tárgyakból:

Szépség:
Becsületesség:
Határozottság:
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Tehetség:
Okosság:
Jóság:
Hűség:
Őszinteség:
Titoktartás:
Rokonszenvesség:
A legmagasabb osztályzat: 10, a legrosszabb 

osztályzat: 0. Minél magasabb számjegyek szere
pelnek tehát valakinek a bizonyítványában, annál 
kedvesebb, rokonszenvesebb jelensége a társa
ságnak.

Á  játék menete ez: A  játékvezető bemondja a 
társaság egyik tagjának nevét, mire mindenki osz
tályozni kezd a saját céduláján. Utána összeadja 
a számoszlopot és ellenőrzés céljából átadja a játék
vezetőnek. Ez kiveszi a cédulák közül a legmaga
sabb és legkisebb összeget feltüntető két osztály
zatot, összeadja őket és elosztja kettővel. így  a leg
jobb és legrosszabb osztályzat középarányosa lesz 
a döntő az illető hölgyre, vagy úrra.

Természetesen az lesz a győztes, akinek közép- 
arányosa a legmagasabb számjegyet tünteti föl. 
Az ilyen hölgy, vagy úr joggal lehet büszke szel
lemi és testi kvalitásaira.

Lehet természetesen olyan távollevő személye
ket is osztályozni, akiket a társaság minden tagja 
ismer. Ilyenkor a játék annyiban izgalmasabb, mert 
nemcsak az osztályzatok végeredményét lehet nyil
vánosságra hozni, hanem az egyes tantárgyak osz
tályzatát is.

Aki túl alacsony osztályzatot kapott, igyekez-
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zen a jövőben reputációját az önkritika fokozot
tabb gyakorlásával javítani. Az osztályozás játék 
filozófiai alapja ugyanis az az arab közmondás, 
amely úgy szól, hogy: „ha hárman azt mondják 
rád, hogy részeg vagy, akkor eredj haza, feküdj 
le és aludd ki magadat.

Lelki patience.

A könyv bevezetésében Ígéretet tettünk az 
olvasónak, hogy az önmegismerés módszereit is 
kezébe fogjuk adni. Erre szolgál az alábbi játék, 
amely teljes őszinteséget kíván attól, aki ki akarja 
próbálni. Előre jelezzük, hogy ez nem társasjáték, 
mégis azt célozza, hogy éppen a társaságban hasz
nosítsuk, mert az derül ki belőle, hogy kellő mér
legelés alapján magúnk döntsük el, rokonszenves, 
vagy ellenszenves tagjai vagyunk-e társasá
gunknak?

Mi ezt a játékot legszívesebben lelki patience- 
nek neveznők, mert hiszen egymagunkban intézzük 
el, mint a patience-ot. Ezekután pedig magyaráz
zuk el magát a tételt:

Szimpátia és antipátia nehezen megokolható 
valami. Vannak, akikről embertársaik egyöntetűen 
megállapítják: szimpátikus ember. Másokról vi
szont minden ok nélkül már az első pillanatban 
kialakul a vélemény: antipatikus, kellemetlen
egyén. Természetesen a jónevelés visszatartja az 
embereket attól, hogy véleményüket, érzelmeiket 
őszintén, minden gátlás nélkül közöljék ember-
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társaikkal. Éppen ezért igen sokan vannak olya
nok, akik azt hiszik magukról, hogy a társaság 
kedvencei, akiket örömmel fogadnak mindenütt, 
ahol csak megjelennek. Pedig ez látszat csupán, az 
igazságot soha nem tudják meg és készpénznek 
veszik a nyájas mosolyt, meleg kézszorítást, baráti 
vállveregetést. Pedig ha egy perccel megérkezésük 
előtt, vagy egy perccel távozásuk után látnák 
ugyanazokat az arcokat, feltétlenül megváltozna 
véleményük közkedveltségük felől. Ez természete
sen lehetetlen, de az amerikai Colgate-egyetem 
kísérleti pszichológusai által összeállított táblázat 
mégis módot nyújt arra, hogy mindenki megtud
hassa, szeretik-e embertársai, vagy pedig nem ör
vend különösebb közkedveltségnek. Mert nem min
den a külső, a legszimpatikusabb külsejű ember 
is elvesztheti embertársainak szimpátiáját, visel
kedése által. Kis dolgokból, jelentékteleneknek lát
szó árnyalatokból tevődik össze az a vélemény, 
amely végeredményben a szimpátia vagy antipátia 
kialakulásához vezet.

Nem szeretik például az emberek azt, aki túl 
hangosan beszél, állandóan reájuk bámul, vagy 
pedig végtelennek tetsző beszélgetés közben lecsa
varja mellény gombjukat. Vannak emberek, akik a 
legnagyobb szerelemből is kiábrándulnak, mert az 
imádott nő állandóan lekésik a randevúról. Nem 
fogják szimpatikus embernek tartani, ha a leve
lekre egyáltalán nem vagy csak nagysokára vála
szol, ha látogatások alkalmával nem veszi észre, 
hogy vendéglátói alig bírják már elfojtani ásítá
sukat és legfőbb ideje, hogy távozzék. Azt se sze-
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rétik az emberek, ha valaki kézfogás alkalmával
erőmutatványokat végez, vagy pedig, aki kiprovo
kálja ismerősedből az előreköszönést.

Ezek mind csekélységek, de ezekből az apró 
mozaikokból alakul ki az On „Én“-jenek hű képe.

A  Colgate-egyetem kísérleti pszichológiai inté
zete éppen ezekre az apró momentumokra volt te
kintettel, mikor összeállította táblázatait, amelyek
ből kétségtelen bizonyossággal megállapíthatja 
mindenki, szeretik-e, vagy nem szeretik ember
társai. A  tudós experi mén tál-pszichológusok tör
vényszerűségeket állapítottak meg, amelyek min
dig érvényre jutnak az emberek viselkedésével 
kapcsolatban.

Megállapították, melyek azok az okok, ame
lyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy elveszítsük 
embertársaink szimpátiáját, vagy csökkentsék ked
velt voltunkat. Három táblázatba kérdéseket fog
laltak össze. A  kérdésekre adott válaszokból ala
kul ki az egyéni szeretetreméltóság pontszáma. 
A  maximális pontszám, amit szeretetreméltósággal 
el lehet érni 79. De már 64 pont elegendő ahhoz, 
hogy a táblázat alapján megállapíthassa valaki 
magáról, hogy feltétlenül szimpatikus ember. Aki 
30 pontnál kevesebbet tud csak elérni, azt ember
társai kétségtelenül antipatikusnak tartják és 
igyekeznie kell pontszámát sürgősen feljavítani. 
Eddig a minimális eredmény tizenkét pont volt, ezt 
olyan ember érte el, akit a kutya se szeretett.

Olvassa tehát figyelmesen végig a táblázatba 
foglalt kérdéseket és adjon önmagának mind
egyikre őszinte választ. t
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Ha „igen“ -nel felel, nem kap pontot, ha „nem“
a válasz, az első csoportnál kérdésenként három 
pontot, a második csoportnál két pontot, a harma
dik csoportnál pedig egy pontot kap. Adja össze 
a pontokat, az összeg adja meg egyéni szeretetre- 
méltóságának pontszámát.

L
1. Igyekszik ártalmára lenni embertár

sainak1? — — — — — — — 3 pont
2. Szokott-e könnyelmű Ígéreteket tenni? 3 pont
3. Szokott-e füllenteni! — — — — 3 pont
4. Szeret ironikus, v. szarkasztikus lenni? 3 pont
5. Szereti-e fitogtatni tudását? — — 3 pont
6. Szeret fölényes lenni? — — — 3 pont
7. Szokott-e gyámkodni, vagy zsarnokos

kodni embertársai felett? — — — 3 pont
8. Szokott-e ócsárolni dolgokat csak azért,

mert önnek nem felelnek meg? — — 3 pont
9. Szeret-e kigúnyolni távollevőket? — 3 pont

10. Szokott-e tolakodóan viselkedni? — 3 pont

IL
11. Fölöslegesnek tartja, hogy külsejére

ügyeljen? — — — — — — —  2 pont
12. Szeret nevetni mások hibáin? — — 2 pont
13. Mindenben talál kifogásolni valót? — 2 pont
14. Szeret túlzott szerénységet mutatni? 2 pont
15. Leolvasható minden hangulatváltozás

arcén? — — — — — — — 2 pont
16. Szeret másokat tréfáival zavarba

hozni? — — — — — — — 2 pont
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17. Szívesen hallgatja önmagát? — — 2 pont
18. Keresi a vitát és a civakodást? — — 2 pont
19. Igyekszik világnézetét másokra rá

oktrojálni? — — — — — — 2 pont
20. Szívesen veszi igénybe mások segít

ségét? — — — — — — — — 2 pont
21. „Elvből“ nem ad kölcsön még akkor

sem, ha tehetné? — — — — — 2 pont
22. Szeret az erkölcs őrénék szerepében

tetszelegni? — — — — — — 2 pont
23. Szeret sokat beszélni gondjairól és ba

jairól? — — — —  — — — 2 pont
24. Szeret hízelegni? — — — — — 2 pont

III.
25. Elvből ellenzéki-e ön? — — — — 1 pont
26. Szeret pletykákat terjeszteni? — — 1 pont
27. Szeret ismétlésekbe bocsátkozni beszéd

közben? — — — —  — — —  1 pont
28. Elvből bizalmatlan-e ön? — — — 1 pont
29. Szeret-e ok nélkül idegen szavakat

használni? — — — — — — — 1 pont
30. Szokott-e hangosan nevetni? — — 1 pont
31. Szokta-e kigúnyolni a jelenlevőket? — 1 pont
32. Szokta-e kérdezősködéssel zaklatni a

beszélőt? — — — —  — — — 1 pont
33. Gyakran szokott fáradságról panasz

kodni, még akkor is, ha a többiek nem
azok? — — — — — — — 1 pont

34. Szokott-e dicsekedni tehetségével? — 1 pont
35. Gyakran szokta megkérdezni: „Hogy

érti ezt?“ — — — — — — — 1 pont



36. Szokott-e beszéd közben félmondatokat
elnyelni? — — — — — — — 1 pont

37. Szereti-e könyvtárát kölcsönvett köny
vekkel gyarapítani? — — — — 1 pont

38. Pontatlan ön? — — — — — —  1 pont
39. Otthon szokta-e felejteni gyakran

cigarettatárcáját? — — — — — 1 pont
40. Szeret túlhangosan beszélni? — — 1 pont
41. Soha sincs ideje? — — — — — 1 pont
42. Félbe szokott-e szakítani mindenkit,

aki valamit mondani akar? — — — 1 pont
43. Gyakran telefonál, ha vendégei van

nak, vagy valahol látogatóban van? — 1 pont
44. Könnyen sértődik ön? — — — — 1 pont
45. Szívesen dicsekszik előkelő ismerősei

vel? — — — — — — — — 1 pont

örök naptár.

Az itt következő játék legalább egy estére szóló 
mulatsággal szolgál bár/nely társaságnak. Főkel
léke az a táblázat, amelyet e hasábokon talál az 
olvasó s amely a hozzáfűzött szabálymagyaráza
tokkal megadja a lehetőséget arra, hogy akár ezer 
évre visszamenőleg megmondjuk, hogy egy törté
nelmi dátum, egy születésnap a hét melyik napjára 
esett? A  születés napjának pontos dátumát például 
minden normális ember tudja, de arról rendszerint 
fogalma sincs, hogy szerda volt-e akkor, vagy 
szombat? És bármilyen lényegtelennek látszik is 
e kérdés tisztázása, az olvasó mindjárt látni fogja,
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hogy aki ennek az örök naptárnak birtokában van, 
az sokféleképpen tudja hasznosítani új tudomá
nyát.

Például vitás ügyekben, pereknél, alibi-bizo
nyításnál fontos tudni, hogy az a bizonyos esemény 
milyen napra esett! De fordítva is megtörténik, 
hogy valamilyen fontos dátumra nem emlékszünk 
száz százalékos bizonyossággal, csak azt tudjuk 
biztosan, hogy a vitás tény keddi napon történt. 
De hogy ez a kedd december 3-án, vagy 4-én volt-e, 
azt visszamenőleg már nem tudjuk megállapítani. 
Pedig talán súlyos érdek, családi boldogság, becsü
let fordul meg ezen a kérdésen.

Ugyanilyen alapon nem egyszer jó volna tudni, 
hogy öt, tíz, ötven, vagy éppen ezer év múlva 
milyen napra fog esni egy évforduló, vagy jubi
leum. Ezekben a kérdésekben mond exakt pontos
ságú, csalhatatlan választ az öröknaptár. Aki ke
zelni tudja — és kezelési módja, mint látni fog
juk, roppant egyszerű — az valóságos kis időgép 
birtokába jutott. Üljünk föl tehát az időgépre és 
repüljünk vele előre, vagy hátra. Mindenekelőtt 
nézzük meg a túloldalon látható táblázatot, amely 
számításaink alapjául szolgál.

A naptár öt mezőnyből áll. Ha az óramutató 
járásával ellentétes irányban megyünk körül az öt 
mezőnyön,

a jobbszélső (A.) mezőnyben a (most érvényes) 
Gergely-féle naptárszámítás szerinti évszáza
dok rovatait találjuk. Az 

alsó (B.) mezőny a keresett század éveit mutatja, a 
balszélső (C.) mezőny a régebbi, juliánusi idő-
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számítás szerinti századokat (erről még lesz 
szó), a

felső (D.) mezőnyben az illető év január 1-ével 
megegyező napjait, a

középső mezőnyben az egyes napok megnevezé
sét találjuk.
Vegyünk egy konkrét példát. Arra vagyok 

kíváncsi, hogy a mohácsi vész (1526 aug. 29) milyen 
napra esett.

Először az évet keresem meg, aztán a hónapot 
és a napot. De tudnunk kell, hogy egészen 1582 
okt. 4-ig a Julius Caesar által elrendelt (ú. n. juliá- 
nusi) időszámítás volt érvényben. A  niceai zsinat 
mondotta ki aztán X III. Gergely pápa intézkedé
sére, hogy 1582 okt. 4 után okt. 5 helyett mindjárt 
okt. 15-e következik és e naptárrendezés óta van 
érvényben (1582 okt. 15-i kezdettel) a mai Gergely - 
féle naptár.

Minthogy a mohácsi vész még 1582 október 4-e 
előtt volt, a juliánusi évszázadokat feltüntető bal
szélső (C.) mezőnyben először is az évszázadot kere
sem ki, 1562 =  X VI. század, tehát a (C.) mezőny
ben lévő 16-os számot keresem. Aztán az alsó (Bd 
mezőnyben a század éveit, a jelen esetben a 26-os 
számot (1526).

Ahol a (C.)-mezőnyben megtalált 16-os szám 
sora vízszintesen meghosszabbítva a (B.)-mezőny- 
ben talált 26-os szám oszlopának függőleges (elkép
zelt) meghosszabbítását az öröknaptár közepén 
metszi, ott a Hétfő nevet találjuk. Ez azt jelenti, 
hogy hétfőre estek abban az évben (1526-ban) azok 
az összes napok, amelyeket a felső, (D.)-mezőnyben
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felsorolva találunk. Tehát 1526-ban hétfő volt 
január 1-én, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én, október 1-én, 
8-án, 15-én, április 2-án, stb. Minthogy minket jelen 
esetben 1526. évnek augusztus 29-ik napja érdekel, 
a felső (D.)-mezőnyben az utolsóelőtti oszlopban, 
az augusztusi hónap napjai között keresünk. Meg
keressük 29-ét. De az nincs. Tehát a 29-éhez leg
közelebbi, meglévő dátumot: 27-ikét találjuk. így  
megtudtuk, hogy 1526 aug. 27-én hétfő volt. Most 
már csak tovább kell számolni: 27-ike hétfő, akkor 
28-ika kedd és a keresett 29-ike, 1526 aug. 29-ike, a 
mohácsi vész szomorú napja: szerda volt!

Még egy példát, hogy a szökőévekkel kapcso
latos manipulációkra is megtaníthassuk önöket, az
tán azonnal szabadúszókká nyilvánítjuk az idők 
tengerében!

Sz. Ilonka 1912 szeptember 3-án született. 
Milyen napon pillantotta meg az eget?

A jobbszélső A. mezőnyben, a Gergely-naptár- 
nak megfelelően (jobboldalt) kikeressük a 20-as 
számnak (XX. század) megfelelő vízszintes sort. 
Aztán az alsó (B.) mezőnyben a század éveit, a 
12-öt keressük. Igen ám, de itt kétszer egymásután 
találjuk a 12-est, jeléül annak, hogy 1912-ben szökő
év volt. (Minden olyan esetben, amikor az alsó B. 
mezőnyben valamely szám kétszer egymásután sze
repel, szökőév volt.)

Ilyen esetekben a következőkép járunk el. 
A szökőév ugyebár, abban különbözik a rendes év
től, hogy februárjában 29-ike is van. Tehát, ha a 
keresett dátum a szökőév február 29-ikéje előtt 
volt (pl. jan. 1., febr. 1., vagy febr. 28.), akkor az
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alsó mezőnyben lévő első azonos számot használjuk 
további számításunkhoz. Ha azonban a keresett 
dátum február 29-én, vagy az után volt (febr. 29-től 
dec. 31-ig bezárólag), úgy az egymásután lévő azo
nos évszámok közül a másodikkal dolgozunk 
tovább.

Jelen esetben 1912 szept. 3-a természetesen 
1912 febr. 29-e utáni kelet, tehát az alsó mezőny 
második 12-es számának oszlopát hosszabbítjuk meg 
felfelé. Ahol a második 12-es oszlopának meghosz- 
szabbítása metszi az A. mezőny 20-as számának 
vízszintes sorát, ott kedd van. Tehát kedd volt 
1912 jan. 1-én és (a felső, D. mezőny szept.—dec. 
oszlopa alapján) kedd volt 1912. év szeptember 3-án 
is, ama nevezetes napon, amikor Ilonka megszü
letett.

Hotel- és autó-játék.

Ez a játék, amit itt köztünk az olvasóval, égy 
sereg olyan hasznos tudnivalót tartalmaz, amely
nek az életben nagyon sok hasznát fogjuk még 
látni. Hogy mindjárt példával világítsunk a játék 
praktikus jelentőségére, adja föl a játékvezető a 
társaságnak a következő példát:

— Tessék sürgönyt meneszteni a. párisi Hotel 
Georg V.-nak, amelyben két egyágyas, egymásba- 
nyíló szobát kérünk folyó hideg- és melegvízzel. 
Közlendő a táviratban az is, hogy a sürgöny fel
adója este hét és tizenkét óra közt érkezik. A fel-
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adat az, hogy ezt a táviratot a lehető legkevesebb 
szóval fogalmazzuk meg.

Nem kétséges, hogy a játékban résztvevő leg
több személy ezt a fogalmazást választaná:

Hotel Georg V. ParisKérek két egyágyas egymásbanyiló 
szobát folyó hideg és melegvízzel. 
Este hét és tizenkét óra között érke
zem. Aláirás

Formailag nem is helytelen ez a fogalmazás, 
főként, ha feltesszük, hogy a párisi Hotel Georg V. 
portása tud magyarul. De ha belekalkuláljuk azt 
is, hogy az ilyen távirat feladója előbb lefordít- 
tatja táviratát francia nyelvre és csak úgy megy 
vele a postára, akkor is egy csomó fölösleges költ
séggel terhelte meg önmagát, mert a helyesen fo
galmazott távirat szövege ez lenne adott esetben:

Hotel George V. Paris 
Belabcour connex gransera

Aláirás
Nos, akármilyen csodálatosnak hangzik, ebben 

zagyván hangzó táviratban mindaz benne van, amit 
az előbbi táviratban nagy szópocsékolással kértünk. 
Először is nem kellett saját nem egészen kifogás
talan francia tudományunkhoz folyamodni, vagy 
másokat fordítói munkával megterhelni, hanem 
egyszerűen a szállodák nemzetközi nyelvét vettük 
igénybe. És ha valaki kételkedne, hogy három szó-
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bán tényleg el lehet-e intézni egy ilyen részletes 
utasítást, annak itt adjuk a világ minden nagy szál
lodájának sürgönyszótárát. Tanuljuk be tehát e 
szavakat és próbáljuk ki játék közben, mennyi lehe
tőséget tartogatnak okos emberek számára.

Egyágyas szoba — — — — Álba 
Kétágyas szoba — — — — Arab 
Egyágyas szoba két fekvőhellyel Álba dupla 
Két egyágyas szoba — — — Belab 
Két szoba három ággyal — — Birac 
Két kétágyas szoba — — — Bonad 
Három egyágyas szoba — — Ciroc 
Három szoba, négy ággyal — Carid 
Három szoba, öt ággyal — — Calde 
Három kétágyas szoba — — Caduf
Ha egyéb követelmények merülnének fel, tudni 

kell, hogy:
Külön .gyerekágy — — — — Kind 
Szoba szalonnal — — — — Sál
Külön fürdőszoba— — — — Bat 
Cselédszoba — — — — — Sérv
A  szoba minőségének megjelölésére a követ

kező jeleket használják:
Elsőrangú szoba — — — — Best 
Jó szoba — — — — — — Bon
Egyszerű szoba — — — — Piain
Folyó hideg és meleg víz — — Cour 
Egymásbanyíló szobák — — Connex
Ezek a szavak azonban egymásba kapcsolha

tók és így a táviratnál nem okoznak külön költsé
get, Például, ha azt sürgönyözzük, hogy „Albabest-
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kind“ , az annyit tesz, hogy „kérek egy egyágyas 
elsőrangú szobát külön gyerekággyal". A  spórolás 
pontosan hat szó.

Most még csak az érkezés időpontját kell tu
datni, ami így történik:

Éjfél után érkezem — — — Gzanmatin
Reggel hét és délközött — — Matin 
Dél és délután 7 között — — Sera 
Este hét és éjfél között — —  Gransera 
Egynapi tartózkodásra — — Pass 
Több napra — — — — — Stop
Vasúton — — — — — — Reception St
Hajón — — — — — — Reception Qu
Végül, ha valami akadály jön közbe és a ven

dég táviratilag lerendeli a szobát, akkor csak any- 
nyit kell sürgöny öznie, hogy: „Cancel".

Ennek a kis szótárnak birtokában, amely úgy
szólván minden elképzelhető esetet felölel, adjon 
föl a játékvezető a játékban résztvevő uraknak és 
hölgyeknek különböző feladatokat. Meglátják, az 
életben is remekül fognak boldogulni azzal a tudás
sal, amit így játék közben megszereztek.

★
Nem tartozik ugyan szorosan ide, de ez is a 

mai generáció játéka lehet:
Az ember sokszor elszórakozik az uccán azzal, 

hogy vájjon miféle országbeli kocsik robognak el 
mellette? Nos, annak, aki az autók etnográfiáját 
tudja, igen könnyű dolga van, tekintve, hogy a 
rendszám mellett minden országnak ott áll a nem-
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zetközileg megállapított betűje. Szórakozásnak tár
saságban igen kitűnő az ilyen autójáték.

Például azt mondja a játékvezető:
— ön  lát egy autót, amelynek a rendszáma 

előtt CH áll. Milyen állambeli kocsi ez?
Élénk fantáziájú játékos azt fogja rá mon

dani, bogy Chile, holott a CIJ betűk Svájcot 
jelentik.

Nem mondjuk, hogy életbevágó, ha az ember 
ilyesmivel nincs tisztában, de hozzátartozik a mo
dern neveléshez, hogy szükség esetén erre is tud
juk válaszolni. Itt adjuk tehát az autó-szótárt: 

Belgium =  B 
Bulgária =  Bb 
Dánia =  DK 
Németország =  D 
Észtország =  EW  
Finnország =  SF 
Franciaország =  F 
Görögország =  GR 
Anglia =  GB 
Gibraltár =  GBZ 
Malta =  GBY 
Hollandia =  NL 
Írország — SE 
Olaszország =  I 
Jugoszlávia — SHS 
Norvégia =  N 
Ausztria =  A 
Lengyelország =  PL 
Románia =  RM
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Oroszország =  SV 
Svédország =  S 
Svájc =  OH 
Spanyolország =  E 
Csehszlovákia == CS 
Törökország =  TR 
Magyarország =  H 
Egyiptom =  ET 
Kína =  RC 
Marokkó =  MA 
Mexikó =  MEX 
Perzsia =  PR 
Amerika =  US

Zodiákus játék.

Aki csak egy kicsit is babonás — és ki nem 
volna az közöttünk —, az hisz az asztrológiában. 
Angliában, amely pedig a komoly és hűvös elmék 
hazája, minden nagy napilap külön rovatot nyitott 
az asztrológusoknak, akik legalább hetenkint egy
szer megcsinálják a következő hét horoszkópját.

Természetes hát, hogy a társaságokban is szí
vesen veszik az olyan játékot, amely bizonyos mér
tékig megjósolja a jövendőt. Ezért illesztettük ebbe 
a sorozatba a Zodiákus-játékot, amelynek szabá
lyait az alábbiakban közöljük. A  rendszer, amely
nek alapján a játék fölépült, a Zodiákus 12 csillag
képének titokzatos jelentésén alapszik. Éppen 
ezért tizenkét olyan kérdést vetünk fel, amelynek 
mindegyike aktuális a társaság minden tagjára.
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Az alábbi táblázatok segítségével erre a tizenkét 
kérdésre fogunk feleletet kapni.

Az elindulás az, hogy gondolunk vaktában egy 
számot 1—12-ig. Azt gondoljuk, ami éppen
eszünkbe jut először, mert úgyis hiába próbálnánk 
bármiféle ravaszkodást, a felelet-tabellák oly bo
nyolultul vannak megszerkesztve, hogy úgysem 
tudjuk előre befolyásolni a feleletet.

Amikor ez a kulcs-szám megvan, megkeressük 
a „Kérdések" táblázatán azt a kérdést, amire fele
letet akarunk. A  táblázat — mint a következő olda
lon látható — ad egy nagybetűt. Ezzel a nagybetű
vel és a kérdés sorszámával megyünk tovább a 
Zodiákus-táblázatra. A  betű és a sorszám ad aztán 
egy állatövi jegyet. E jegy alatt találjuk meg 
végül a pontos feleletet felvetett kérdésünkre az 
előbb kapott nagybetű segítségével.

A  következő oldalalakon leírt példa nyomán 
haladva, nem is kell sok magyarázat, hogy a 
Zodiákus-játékot mindenki megértse.

A  felelet-tabelláknak mindig pontosan a fel
vetett kérdésekre kell felelniök s ha nem stimmel 
a felelet, akkor hibát követtünk el, valószínűleg el
tévesztettük a sort, vagy oszlopot, a nagybetű, 
vagy a csillagjegy kikeresésében.



1 Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
---r1 Szeret-e, akire gondotok 7 A É 0 D E F G H J K L M
2 ' Hü-e hozzám? B 6 D E F G H J K L M A

3 Sikerül-e a tervem ? C D E F g' H J K L M A B
4 Megkapom-e,, amire gondolok ? B fi F G H J K L M A B C
5 Elérem-e a eélomat ? E ii G H J K L M A B C D
6 Mi a szerencsés számom ? F G H J K L M A B C D E
7 Melyik ma a szerencsés órám ? 0 H J K L M A B C D E F
8 Elmenjek-e a találkozóba? H J K L M A fi C D E F G
0 Mit hoz a holnapi napom ? J K L M A B C D E F G H

10 Leszek-e gazdag? K L M A B C D E F G H J
11 Mi áll a házhoz ? . L M A B C D E F G H J K
12 Igen, vagy nem ? MAí B

hí-
C D E F G H J K L

U t a s í t á s .

Mielőtt kiválasztjuk a kérdést, gondolnunk keli 
egy számot 1—12-ig. Azután megkeressük azt a kér
dést, amire választ akarunk. Ha az első 11 kér 
désbe nem illik bele, amit kérdezni akarunk, akkor 
úgy vetjük fel, bogy a felelet i g e n ,  vagy n em  
legyen és a 12-es kérdést vesszük. A  6-os kérdést 
főleg sorsjegyvásárlásnál vetjük fel s a kijött szá
mot válasszuk.

Az előre gondolt számot a legfelső sorban meg
keressük s megnézzük, bogy a kérdés sora milyen 
nagybetűnél találkozik a szám oszlopában. Például:
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Gondoltuk a 8-at. A  kérdés: 9. Mit hoz a holnapi 
napom? A  8-as oszlop és a 9-es sor találkozásánál 
D-betű van.

Most ezzel a betűvel megyünk át a következő 
Zodiákus-táblára.

Zodlákús-íábla

A B c D E p 6 I j •K L M

1 10 t í E £L TTt, x* 3 aa» OC
2 ö E 0 cfi JX 'nu z 1 3 OC 0?
3 E © A W rru 5 OC V ő
4 % <fi w fL rn* 3 o c V Ö E
•5 <fl np n . TTh, 3 OC V ö E <3>
6 w n , s 5 c&s OC V ö E cfi
?. jQl ni* s 3 oc V ö E «9 c/1 np
8 TTU. ** 5 oc V ö E ®9 cft T? &
9 5 /VJ DG V ö E s> J2 E? =űr m*
10 5 DC V Ö n öp C ÍL =a
M DG \? Ö I <5> crt

V
-TL m, 3

12 X V ö I $ c í l
jQ ~ m , x77 5

U t a s í t á s .
Ebből a táblázatból kapjuk meg azt a Zodiátus- 

jegyet, mely alatt meg fogjuk találni a feleletet.
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Keressük meg a felső sorban azt a nagybetűt, 
a m e ly e t az előbb kaptunk. (A  példánkban a D-t.)

A  vízszintes sorok közül azt, amelyik a k é r- 
d é s  számát viseli. (Példánkban a 9-est.)

A  9-es sor és a D-oszlop találkozásánál a )( jegy
van.

Lapozzunk tovább és keressük meg a F e 1 e 1 e t - 
t a b e l l á k  közt azt, amelyiknek az élén ez a jel 
van. Ebben a tabellában az imént felhasznált nagy
betű sorában van a felelet. A  példában a )( tabella 
D-sorában ezt találjuk: „Szerencsét". A  holnapi 
napom tehát szerencsét hoz.

Azok számára, akik nem ismerik az állatöv 
(Zudiákus) jegyeit, ide írjuk a jelentésüket:

ö  -  £)itea 
I  -  Dkrefc.

<Sl-  0roszlán 
TIJ> -  Szűz
_n_ JVlárleg 
7Tb « Skorpió

&  -  JS^yilas 
£ -

- ’Oizönfcő 
X  - Jlalate,



Felelet-táblázatok
22 - S ö

J L igen.
B Csak egy kis késedelemAiM.
C HO.
u .Nem nagyon.

£ Igen.

JL Ellenség.
u Nem.
M Ajándékot, váratlan nyereséget.
1 De légy óvatos.

Sí Déli 12.

JL 2.

ÜL Hamarabb mint várod.

4 ,

/% Nem.
fai Már megkaptad.

JSL Ne számíts biztosan M.
to Ne nagybh bíztál berine.

JB_ Ahogyan te ó t
jP Igen.

f Betegség.
í r Szükségbe sohasem jritsi.

1 Bossz hlírt kapsa.

£ Neth tanácsos.
L 0 . e. 10*

£ 4.

e . f is a  : : :
J L i T E T
h Nagyon kétséges.
t Ne reméld biztosra.

J L Csak najly protekcióval.

A Ma raég hü.

> Egy kiesi ti
T Nem.

T Nagy. Öröm.
k Ha nem saalasstod el a* alkab 

mát "

A Minden Sikerük
L Inkább Üalaszd el. .

*>. *• •• * .

1

A Jobban, mint gondolod.
U Nem.
e ötöm a családban.
O All*hfc
E Váratlan Örömet
r Nagyon gondold meg.
o D. é. 9.
u 8.
I Csak tóled függ.
K Igen.
L Egy kis kitartással, Igen.
ML Ném.

a 0
A Vigyázz rá, mert esapodár.
a Egy kicsit
c Igén.

J> Perpatvar. Pletyka.
E Cáak Örökség, vagy Nyeremény 

révén.
F Mliló kellemetlenséget
« Menj et.
M D. u. 2.

X S.

JL Minden reményed méglehet rá.

J L TÜled függ.
H Hamarabb, mint gondbiod.

. [ j |

K I
0

_______
Altiig lát téged,

r a tísstntép.

t i
n Váratlan látogatás,

t i Ha törekszel. r£  .* *  _. '

D Jó hírt kapsz. ,

Ö Okvetlenül
n D. m f .
a 7. u

Négyon Óvatosnak keli lenned.
o Nem biaonyöe.



í
í

1
fi
T
*
r
i

é

Jh u. 5. _____________

l£ T * '' ‘ ~
Nem._____________ _ __
FMtétlcnttl. _  _ _ _ _ _  
MegbiehaJI*s_ a hűségben. 
Jóbbán, mint Önmagát __ 
Ijjen.
Kedvé* Meglepetés.
Nem Számíthatsz rá.
ébssxbságod less.
iöbb, ha nem mész eL

i
T
H

ylmehtiM.
A  ö. S.

Ckh mások segítségévei. 
Aligha számíthatna rá.
Nfigyda óvatosa ak kell lenned* 
gfiha&ém roll hQ. 
sieavkdélffeaen.

T fffem.

11 tyáh*
1

1
. Cáah m isok kárán  lehetnél.

» KJSréK

M "
* Szerencsés táláikosá&t.
A ö i j  lés* belőle, ha elmész.

Jb Káté S.

i i i
2 A niftked erejéből, lg*n.

TÍHaoiat vársz.
o Nápi talószlrtü.

A hí lg te hü vagy hozzá.
í Már ilem nagyon.

i .  JB?5L.
t

T
Mulatság.

m r a  m aradsz szegény.

K B -------------------
A Nakyon meg kellene sáeftveőhad 

érette.
Váratlan Őrömét.

C Bá irtot
Ö Béggel 8.
£ S.
F Ha szerényebb tényét.
6 Neto.
n Már stkerUii.
2 Kféslt ingatag.
f i Csák színleli.
t Néh».
m Sok apró kellemetlenség.

s o . l j S g l

A . Jő hír.
» Gondtalan életed lesz.
c Kellemetlenséget.
s* Ka nagyon akársz.
£ D. u. 1.
F 1.
a Csák n távol jövőben.
Mi Jlrj Utána.

J J Kéiscges.
K örökké hü.
L A lég őszintébben.
Bt ***• :

* í s n
A tálán.
» Nyereség, bbezon.
ÍJ H i kllartá&ái ÍÖrsksSel él*

» SzfiKacAét.
B Ném !e*z JŐ ttmenneéh

J L J > r  >  « •  ' *
G &

Sok csalódás Után, Igén.
1 Megkapod.

J L . »t««- i
L Telin.
98. Szeret,



jellem-isme asztrológiai alapon.

Minden, ami a jövővel függ össze, érdekli az
embereket. De az asztrológia nemcsak a jövővel 
foglalkozik, hanem a jelennel, sőt a múlttal is, 
amennyiben a csillagjóslás tudományának művelői 
megállapították, hogy a bolygók állása hatással 
van az ember fejlődésére és egyéniségének kiala
kulására.

Társasági szórakozásnak tehát nem is tudunk 
kívánatosabbat elképzelni, mint egy olyan játékot, 
amely az itt közölt asztrológiai táblázat segélyével 
hű képet ad a résztvevők jelleméről, sőt bizonyos 
mértékig életük és karrierjük későbbi lehetősé
geiről is. A  játék irányítójának mindösze azt kell 
tudnia, hogy az önmaga iránt érdeklődő játékos a 
hónapnak melyik szakában született? A  születési 
évszám ez esetben már azért is fölösleges, mert tár
saságban születési évet megkérdezni részben tapin
tatlanság, részben naivság. Ilyen kérdésekben az 
emberek legföljebb a hatóság előtt őszinték és még 
ott se mindig.

Térjünk át tehát a játék magyarázatára.
Az asztrológusok a naptári évet kilenc csillag

képre osztották, úgymint: A  Nap, Hold, Nép tun, 
Uránusz, Saturnusz, Jupiter, Mars, Vénusz és Mer
kúr. Ezek a csillagképek döntik el az ember sorsát 
és rajzolják meg karakterét. Egészen más tulajdon
ságokkal rendelkező ember lesz az, aki például az 
Uránusz, mint aki a Mars bolygó jegyében születik.

Minden bolygó más tulajdonságokkal ruházza 
fel szülöttét.

A Nap, mint minden élet forrása, erőt ad a test
nek és a léleknek.



A Hold, jelképe minden tökéletlenségnek. 
Áruló. Főleg az emberek érzéki és érzelmi világát 
befolyásolja.

A Nép tun, rejtélyes, titokzatos, kiismerhetet
len bolygó. Az asztrológusok nagy keresztrejtvé
nye. Majdnem megfejthetetlen. Ha van hatása az 
emberekre, ez a befolyás csak hetek, vagy hosszú 
hónapok múltán jelentkezik.

Az Uránusz, az összesűrített erőt jelképezi.
Satrunusz a legtöbb ember sorsának irányítója. 

Hatása váratlan, gyors és ellenállhatatlan erővel 
érvényesül.
Fölemel, előrelendít, de néha mint gátló erő is ér
vényesül.

Jupiter a szerencse bolygója.
Mars az építő- és romboló-erők csillagképe.
Vénusz hozza a „kis szerencsét". Vénusz hatá

sának köszönhetjük életünk apróbb örömeit, kevés 
szép napjait és a legfőbb élvezetet.

Merkúr az értelem, hivatás és üzlet védőboly
gója.

A  csillagképek hatása hol erősebb, hol gyen
gébb és hogy valamely csillagképnek melyik tulaj
donsága érvényesül jobban az emberben, az attól 
függ, vájjon a bolygó kezdő, középső, vagy végső 
stádiumban születik-e valaki. Az asztrológusok 
szerint minden napnak önálló csillagképe van és 
szerintünk pontosan megállapítható az, hogy mi
lyen jellembeli különbség van a hónap első és a 
hónap második felében született két ember között

Itt feldolgoztuk egy teljes év csillagképét, 
amelyet hónapokra osztva és a hónapokat három 
csoportba tagolva közlünk le. Ebből a táblázatból 
születése dátumának megfelelően mindenki megál
lapíthatja egyéniségének vezérelemeit.
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Márc.
22

3t

Pontos — rsndszereíő — óvatos
— hizik önmagában —  önzésre 
hajlamos — reálisan gondolkozó — 
fejlődőképes — mindent megfontol
— nem könnyen mond le — reális 
eredményeket szem előtt tartja — 
nem érzelgős. 12

April.
1

10

T
kot6KOS |

Élénk —  kedvei — jól tud az 
emberekkel bánni — jószivQ — ál
dozatkész — biztonságát nehezen 
veszti el — szavahihető — törekvő 
— szerény — érzékenylelkü — 
nyílt, őszinte.

13

31

April.
11

21 .

Uralomra vágyó —* nagyon tem
peramentumos — akaratos — gyor
san gondolkozó és gyors határozó 
képességgel bír ■— sok ellenszenv 
vei találja magát szemben — nem 
egészen őszinte —  elégedetlen — 
külsöséges —  szívós akaratú.

April.
22

30

Nyakas — kissé önző —-— néha 
vakmerő — Indulatos —  szeszélyes 
— kritikus —  követelő —  fölényes 
gondoTkozásu — nem szereti az 
erőfeszítéseket — takarékos — sze
reti az egyedüllétet — bizalmatlan. 41

Május
1

10

ö
BIKA 3

9  1

Kereskedelmi tehetség —  jó  öko
nomista —  fukarságra hajló — 
kitűnő megfigyelő —  törekvő — 
tanulékony — helye* következtető 
— óvatosságát túlzásba viszi — 
zárkozott —  mindig nagy tervei 
vannak.

Május
11

21

í
Emberszerető —  jókedélyü — 

tapintatos — könnyen megelégedett 
—  igen rendszerető — anyagi kér
dések iránt nincs érzéke —  nyárs- 
polgáriasság felé hajlik —  ragasz
kodó — ideális gondolkozásu — 
szereti a formák betartását.

23

62
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Ingadozó — könnyen befolyásol
ható — gyakorlati érzéke nincs — 
gyáva — hlu — nem szereti a fele
lősséget — nem veszi komolyan az 
élétet — többnyire könnyed — bo
hém — szereti e romantikát —1 
nagy élményeket áhii.

3

53

Juuiiís i Objektív álélőkápösségü — nyu 19
o godt — bizakodó — lelkiismeretes

1 IK.R.EW. 5l i  s 1 1 — jói megállja helyét az életben —

■ Q  * 1
« rokonszenves i— nagyon fogékony

10 ¥ minden művészet jránt. 38

Juniue Emberszerető — kellemes termé 2
11 1 ’S szetű — nagylelkű — szívélyes —
1 e 1 1 könnyen felejt sok érzéke van a- *

i o humor iránt —** elképzeld tehetsége
élénk — boldog, ba másokon segít

21 het. 28

Junius Takarékos — kitartó — saját 55
oo ►» £ érdekeit mindig szem előtt tartja —

* a s mások bajai iránt érzéketlen —
\f 1 á szélsőséges természetű ~  a hasznos93 2 és értékes dolgokat rögtön felis
i iú s meri — életcéljait és terveit nem
30 adja fel könnyen. 75

Julius 'Színes — változatos életű — sze 18
11 M rét szép dolgokkal foglalkozni —

© / 1 különcködő hajlamú—-nagy fantá
RÁK. | I 2

2 ziója van — az élet küzdelmes ol
t v j £t/3 dalát nem ismeri — határozott cél

yr . i ) nélkül is tartalmas életet él —  eh
10 határozásaiban bizonytalan. 33

Július Szimpatikus — jószívű — vendég- 79
11 szerető — túlzásokra hajlamos —
11 1 © szereti a komplikált problémákat

•> N•« £ — gyorsan hangulatot tud terema se teni maga körül — szeret mások
1r bajaival törődni és igazságot terem
21 teni. 36
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Jolius
22

31

Jó társalgó — hű — állhatatos — 
a gondjaira bitóit dolgokra nagyon 
vigyáz — fogékony — megértő — 
nem szereti a veszedelmeket és bi
zonytalanságot — meleg lelkű — 
igen elnéző — mindenre reagál — 
nagy súlyt helyez arra, hogy a vi
lág tudomást szerezzen személyéről.

Aug.
!

10

s A .  .
OnOSZL^H!o

Előre és felfelétörő — nagy aka
raterővel bír — a hétköznapi dol
gokkal nem törődik — az átlagos 
nivón felül áll — vezeiésre predesz
tinált — nagystílű — mindent, 
amivel foglalkozik, komolyan vesz
— szereti a muzsikát — határozott
— nem befolyásolható, az ellen- 
véleményeket figyelmen kívül hagy
ja és nem tud más akaratához al
kalmazkodni

31

51

25Aug,
11

21

Filozófikus hajlamú — ambició
zus — jó beszélőképességü — ki
tűnő alkalmazkodó képességgel bir 
— előrelátó —  kissé mesterkélt — 
leleményes’ — Önálló hatáskörre 
vágyik — egocentrikus, de amellett 
nagyon tapintatos.

Aug.
22
I

31

Számító — mindent „ tüzetesen 
megvizsgál — nehezen kielégithető 
— rendkívül céltudatos — csak 
reális lehetőségekkel 'foglalkozik — 
ízléses — .logikus — mindig terv
szerűen cselekszik — nem szereti a 
kerülő utakat — kissé maikaes — 
kiváló tehetség — érdemes cél ér
dekében nem sajnálja erejét.

40

8

18

2

62

!4

Szept.
I
•
Y
10

K W
\  3sxuz t

§
Egészséges gondolkozásu — sa

ját erejében nagyon bízik — szelle
mi tehetség — nagyon öntudatos — 
elhatározásait keresztül viszi*—(bá
tor — szenvedélyes, de fegyelmezett 
— jó humora — szeret nagy rolni és 
kritizálni —  sok produktív erő van 
benne — értékes egyéniség.

Szept.
11

21

Csendes — többnyire tartózkodó
— önállóan nagyobb eredményeket 
elérni képtelen — a hibákért min
dig másokat okol — bizonytalan
— gondterhelt — nagy erőfeszíté
sekre ivem hajlandó — mindent túl
ságosan kL&ka? számítani — gőgös
nek latsuk s ezért többnyire el
riasztja magától embertársait.' ’ 49 .
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8 *
Szép!.
22

30

SienvedéJyielen — kedélyes — 
ftnomlelkü nemes fegyverekkel 
harcoló — gyengéd — könnyen 
sértődő — szereti az egyöntetű 
munkát és a rendszeres életet —■ 
túlságosan befolyásolható — jóhi
szemű — becsületes — könnyen 
kezelhető — hamar bizalmas — 
takarékos -r- igen békeszerető és 
hamar megkedvel teti magát.

OkL
1

t
10

MÉRUG

Igazságos — szociális érzékkel 
bír — gyors — ‘lendületes — be
csületes lélek — nagyon kötelesség
tudó— jó, természetes eszü — na 
gyón szorgalmas — mindig egy
szerűen és őszintén adja magát — 
elgondolásai és cselekedetei mindig 
a részletekbe menően pontosak — 
szereti 6 nagy társaságot.

lé
30

37

Okt
II

Erősen materialista -*s» nagyon szel
lemes — biztos tudású — ügyes — 
energikus — sok produktiv erő van 
benne — humora cinikus —■ első
rangú szervező orő — nehezen ba
rátkozik — nagy gondot fórdit kül
sőségekre — öntudatlanul is igen 
önző — van benne valami paran
csoló és tekintélyt szerző erő — 
nem könnyen felejt. 19

Oki
22

31

Nyílt — környezetének befolyása 
alatt áll — félénk — szégyenlős —• 
ijedős — könnyen meghatódik — 
nem nagyon szorgalmas — ön
bizalma könnyen megrendül — 
mindenkin segíteni szeretne, de ter
veit nem gondolja végig — kap
kodó és nem észszerű.

Nov.
1
9

10

n p
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Nem szó tartó — sokat beszél — 
mindig más kárán" szerein© okulni 

nagyigényü — mindig jobbnak 
tartja magát másoknál — bizony
talanságát jól tudja leplezni — 
áldozatokra nem igen képe3, de 
sokat vár az élettől — fantáziája 
többszőr elragadja — bizonyos dol
gokhoz nagyon ragaszkodik.

Nov.
11

21

Becsvágyó — gyors elhatároxásu 
— elszánt — állandóan nyilvános 
szereplésre vágyik — családi ér
zése erős — mindig vannak titkos 
álmai — nem egészen jóhiszemű — 
szélsőséges — mindig többet köve
te  ̂ mint amennyit adni tud.

1 4

23

29

34
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Nőt.
22

30

Nem tar személye fölött ellenőr
zést — tudoményszumjas — szeret 
tanulni — minden érdekli — szel
lemei — szereti a változatosságot
— a hizeágést kedveli, de általában 
idegenekkel szemben bizalmatlan
— szereti a ceremóniákat — na
gyon munkabíró és munkaszerető
— tud reprezentálni. 10

Dec.
1

10

/  ,
NVIUA6 | N —

J&í

Szenvedélyes — vitatkozó — ma
gasra löró ideáljai vannak — val
lásos és fitozóflkus dolgok érdeklik 
— egyénien élő s életmódjában nem 
befolyásolható — sok az energia 
benne tervei keresztülvitöléhcn — 
az élet megnyilvánulásait észszerűen 
fogja fel — mindig kellemesen hat 
környezőiére.

21

37

Dec.
11
4

21

Önfejű — akaratos —  mindenek* 
fölött a szabadságot szereli — har
cias — természetes eszű — fel tud
ja mindig kelteni az érdeklődést 
maga iránt — Ügyessége állandóan 
magas színvonalra emeli —  .van 
fantáziája — ragaszkodik a forma
ságokhoz — kényes kritikul 13

Dec.
22
I

31

•Ingadozó — határozatlan — a 
realitások iránti helyes érzék hiány
zik belőle — minden , nagy dodgot 
elaprózva megsemmisít — nehezen 
tartja magát egyensúlyban — az 
élei követelményeivel szemben di«z- 
liannonikus lélek. 25

Jan.
1

10

&
i

Nyakas, de megbízható — néha 
erőszakos — szereti a rendkívüli 
hatásokat — nagyon ambiciózus — 
munkájára büszke — szo^jalmas — 
áljaiéban kiegyensúlyozott — sze
rencséjének önbizalma az alapja.

19

■ H

Jan.
11

21

Lassú mo2gásu — lassú észjárású 
— rendszerint mindenben késik — 
elgondolásaiban és cselekedeteiben 
megfontolt *— anyagiakban köny- 
nyelmfl —  szeret ábrándozni, -lég
várakat építeni ~  idealizmusra haj
lamos.

17

32
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Jan. Szellemes — okos — előzékeny 50
22 — megbecsülő — hálás — őszinte

5
— C — szavahihető — sokoldalú —

! a* 2 mindenhez ügyes — gyorsan alkal£5 33 b mazkodik — nem akadékoskodik
1 1 2 — rendszereid és megbízható —
J5 £ senkinek sem árt — terveit lépésu ről lépésre türelemmel valósítja

31 meg. 60

á Nehéz elhatározásu — item kon 4
a a centráló képes —• mindig tervezget

1
3 V IIŐ N T Ó | 1

S•g
ji«4»

— mindenbe belefog — könnyel
műségre hajlamos — anyagiakban
felületes — külsejére és általában

r 7 ) s N l külsőségekre nagy gondot fordít —

10 c  o CQ
>

ravaszsága minden akadályon át
segíti. 19

Febr. Nem egészen őszinte — néha el 32
- §

hamarkodott, de véleményét és ál
11 * fl láspontját csökönyösen védi —
1 i 3 <i

a nyugtalan étetü — állandóan uta
l 5 zási vágyai vannak — élettervei►>as O többnyire nem valósulnak meg — 

nem elég ügyes s főleg belső nyu 6721 galma hiányzik.

Febr. Jó társalgó — vendégszerető — 2
2Q 1 tud élni — nagy hatással van em

i

E _ bertársaira és feltétlenül imponál1 a t — a kalandos és izgalmas élménye
§ O ket kerüli — Ízléses — fellépése

1r .5&U biztos — nagyon fogékony a mű
29 vészetek iránt. 28

Márc.

X
(Nem praktikus — mindent a vé 6

1t 5 letlenre biz — nagystílű, de nemJ1 J vesz semmit komolyan — a leg

h a i a r 0
1 | komplikáltabb problémákkal szem

ben is fölényes és nem törődik ve
1 l l X >» c* lük — kiszámíthatatlan, mert pilla

k  W ** natnyi benyomások hatása álalt
X  + 2 cselekszik — cselekedeteiben nehe

10 zen találja meg a helyes utat 65

Márc. Hanyag — duzzogó — elégedet 4
11 « len — nem igen kötelességtudó —
II| 0 nem érez felelősséget cselekedetei
f £ 5N JJ éit — élményei és tapasztalatai

1 0 a nyomtalanul tűnnek el benne —11 P — Önző — szeszélyei korlátokat 
nem ismernek — tervszerűtlen —

21 nincs objektív ítélőképessége. 26
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Grafológus-iskola.

Az analfabéta szemében az írni-olvasni tudó 
tudománya valóságos csodának tűnik. Ugyanígy 
bámulatba ejthetjük a hozzánemértőt grafológiai 
tudással, amit bizonyos fokig mindenki elsajátít
hat. Talán nincs messze az az idő, amikor az isko
lákban is tanítani fogják ezt a tudományt, amelyet 
ma már alig nélkülözhetünk az emberekkel való 
mindennapi érintkezésben, a társaságban, az üzleti 
életben, barátaink és élettársunk megválasztá
sában.

A  grafológia tudományában nincs semmi rej
télyesség, kis készség kell hozzá, de nem több, mint 
az embereknek általában való megítéléséhez. Az 
emberi tevékenységek közül azonban az írás a leg
alkalmasabb eszköz a lélek megfejtéséhez, mert 
gépies, szinte öntudatlan folyamat, a tudat ellem
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őrzése nélkül jön létre és így jobban elárulja az 
egyént.

Mindenkinek van valamilyen impressziója 
mások írásáról, az írása alapján valakit rokon
szenvesnek, vagy ellenszenvesnek, értékesnek, vagy 
értéktelennek tartunk, de ha impressziónkat nem 
támasztja alá semmiféle tudás, nem tudjuk azt 
hasznosítani. Kövessen figyelemmel e néhány olda
lon s mire a végére ér, kész grafológus lesz.

Mielőtt azonban a tudomány részleteibe be- 
avatnók, előbb néhány általános alapelvvel kell 
megismerkednie.

Az ember minden mozdulatával kifejezi, el
árulja igazi énjét, ahogy jár, ahogy mozog, ahogy 
gesztikulál, arckifejezése, hanglejtése, testtartása 
mind-mind miniatűr tükörképe egyéniségének. 
Ugyanígy az írás is. De míg az előbbieket az 
egyén ellenőrizheti, korrigálhatja, önfegyelmezés
sel megváltoztathatja, tehát külső magatartásával 
hazudhat, megtéveszthet, addig az írás állandóbb 
jellegű, ha vigyázunk is rá, előbb-utóbb, az írás 
valamely részében visszaesünk gépies írásmozdu
latainkba s ennélfogva az összes kifejeződési mó
dok között az írás, mint kifejezés a leghűbb tükör
kép.

Az írás szimbólum, jelkép. Csak tudnunk kell 
a jelképet értelmeznünk. S mint látni fogjuk, a 
nyelv zsenialitása ebben nagy segítségünkre van. 
Ugyanaz a kifejezés, amit az írás külső képének 
leírására használunk, legtöbbször fedi a lelki tulaj
donságot is. A  szögletes írás rendszerint szögletes 
embert, az élénk lendületű írás élénk mozdulattá és
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élénk szellemű embert, a monoton, szürke írás 
szürke egyént, az erőteljes írás erőteljes embert és 
a láng, halvány írás lágy és halvány egyént, a szűk 
és kicsi írás szűkmarkú és kicsinyes embert, a nyílt 
írás nyílt, közvetlen és a zárt írás zárkózott, barát
ságtalan embert, az előresiető, fékevesztett írás 
meggondolatlan, féktelen embei’t és az óvatos, féke
zett írás, óvatos és fékezett, fegyelmezett egyént és 
így tovább.

Az írásképet nem szabad merev, holt, lerögzí
tett valaminek tekintenünk, hanem eleven folya
matnak, a látszólag merev képet mozdulatokként 
kell felfognunk és ha ellestük a mozdulatokat, 
közelférkőzünk az egyénhez. Olyan mozdulatokat 
lestünk el, amelyek nem külsőlegesek, hanem a 
lélek mélyéből törnek fel, lelki megmozdulások, ősi 
ösztöntörekvések és azok átalakulása a társas 
együttélés követelményei szerint.

A papírfelület, amelyen a kéz, a toll mozog, 
kicsinyített, szimbolikus mása annak a területnek, 
amit életnek és emberi közösségnek nevezünk. Ve
gyünk egy tetszésszerinti sor írást. Húzzunk a 
középbetű (a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, z) alatt és 
felett közvetlenül egy vízszintes vonalat. A  két 
vonal közötti részt nevezzük középső zónának, az 
alsó vonal feletti részt felső zónának. S most osz- 
szuk fel testünket is képzeletbeli vonalakkal három 
részre. Húzzunk a szív alatt és a nyak felett egy- 
egy vonalat. A  szív alatti részben nyilvánulnak 
meg ösztöneink, az önfentartás és a fajfentartás 
(a gyomor és a nemi szervek), a nyak felett, a fej,
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az értelem és az akarati megnyilvánulások cen
truma (agy, idegközpont) és a kettő között van az 
érzelmek, indulatok kiindulási pontja (a szív). Ter
mészetes, hogy ez mesterséges felosztás, mert min
den megnyilatkozásban az egész ember benne van, 
ugyanúgy, ahogy mindig az egész írás fejezi ki az 
egész embert. De hogy ez mégsem egész erőszakolt, 
mutatja az a csodálatos párhuzam, hogy az írás 
alsó zónája inkább az ösztönök kifejeződési terü
lete, az írás felső zónája inkább az értelemé és a 
középső zóna az érzelmeké.

Hogy ezt jobban megértsük, jegyezzünk meg 
még egy nagyon fontos megkülönböztetést: a jel
lem, az egyéniség és a személyiség között. Jellem 
az a megnyilatkozási módja az egyénnek, ahogy a 
benyomásokra reagálnia kell, mert így parancsol
ják az ösztönei. Jellemző, hogy a gyermeknek csak 
jelleme van mé^, mert csak az ösztöneire hallgat, 
nem tanulta még meg, hogy vágyait, önzését össze 
kell hangolnia a társadalmi együttélés követelmé
nyeivel, kialakult feltételeivel. Egyéniség az a 
megnyilatkozási módja az egyénnek, ahogy rea
gálni akar, amilyennek látszani, hatni igyekszik. 
Itt már érvényesül a belátás, hogy értelmesen, el
fogadhatóan kell viselkednie, hogy vágyai leple- 
zetlenségével túlzott önzéssel ne veszélyeztesse élet- 
érdekeit. Sajátos módon kell megnyilatkoznia, hogy 
érvényesülhessen. Személyiség az a megnyilatko
zási módja az egyénnek, ahogy reagálni tud. 
A tudat és a tudattalan, az értelem és az ösztönök 
összeütközésbe kerülnek egymással, egymást elfoj
tani, egymás kárára érvényesülni akarnak és asze-
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riat, hogy hogyan tudják törekvéseiket egymással 
összeegyeztetni — olyan a személyiség, az ember 
a valóságban, amilyennek előttünk megmutatkozik.

Az írás alsó zónája inkább a jellemre vet fényt, 
a felső zóna inkább az egyéniségre és a középső 
zóna a személyiségre.

Azt hisszük, érdemes volt követni eddigi fejte
getéseinket, mert ebben k. b. benne van az egész 
grafológia. Még egy kis elméletet adunk és azután 
következnek a gyakorlati példák, amelyekben min
den világossá válik. %

Tudnunk kell még mi tartozik a felső zónabeli 
tulajdonságok közé, mi az alsó zónabeliekhez és 
mi a középső zónabeliekhez. Nemcsak az alsó zó
nába eső vonalak, de minden olyan írásmozdulat, 
amely lefelé és a testünk felé irányul, ami lefelé 
és a testünk felé mutat, úgy értelmezendő, mint 
alsó zónabeli írásjellegzetesség, tehát mint az ösz
tönöknek, vágyainknak, önzéseinknek, földköz- 
kötöttségünknek, prózaiságunknak, realitásunk
nak, az egyén elemi érdekeit szolgáló törekvéseink
nek kifejeződése. íg y  tehát az írás balradőltsége, 
az írás mázoltsága, az írás zártsága (a felül zárt, 
alul nyitott betűk, pl. az „m“ és „n‘ betűnél), az 
írás szűk volta, préseltsége, az írás lassúsága (ez 
utóbbiak azt mutatják, hogy az egyén nehezen lép 
ki önmagából, csak önmagával tud igazán törődni).

Ugyanígy nemcsak a felső zónába eső vona
lak, de minden olyan írásmozdulat, amely felfelé 
irányul és a testünktől távolodik, ami felfelé mu
tat, mind felső zónabeli jellegzetesség, tehát a 
tudatnak, az értelemnek, a szociabilitásnak, a kö-
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2Össég felé fordulásnak, a külvilág megítélésével 
való törődésnek, a földtől való elszakadásnak, az 
idealizmusnak, a nemes célkitűzések felé való törek
vésnek kifejeződése. íg y  tehát az írás jobbradőlt- 
őége, a helyes nyomáselosztás, vagy mázoltságnél- 
küliség, az ékezetek, t-átbúzások, a kezdő- és vég
vonalak az írás nyíltsága (a felül nyílt, alul zárt 
betűk, pl. az „m“ és „n“ betűnél), az írás tág volta, 
a nagy szó- és sorközök, az írás gyorsasága (ez 
utóbbiak azt mutatják, hogy az egyén ki tud lépni 
önmagából, össze tudja hangolni érdekeit a kül
világ követelményeivel, tudja fékezni, idomítani, 
átalakítani ösztöneit hasznos erőkké).

A  középső zóna körébe tartoznak az írás sza
bályossága és arányossága, az írásnyomás, a kötött
ség, vagy szaggatottság és általában az írás egész 
lendülete, végső képe — ritmusa.

Most magunk elé tesszük az analizálandó írást, 
amelyről közölték velünk, hogy férfi, vagy nő írta 
és milyen korú egyéntől származik. Mindezt kellő 
gyakorlat után magunk is kitalálhatjuk, de min
denesetre jó  ezt előre tudnunk, mert minden jelleg
zetességet máskép ítélünk meg férfinél, mint nő
nél, máskép gyermeknél, mint felnőttnél, vagy 
öregnél. Az ösztönökre való hallgatás, az önzés, a 
gyakorlatiasság pl. a nőknél enyhébben ítélendő 
meg, mint férfinél. Az írásban gyakorlatlanabb 
gyermek írásának lassúsága, mázoltsága, nehéz
kessége, pl. enyhébben ítélendő meg, mint ugyan
ezek a jellegzetességek a felnőttnél.

Amikor előttünk fekszik az írás, mindenekelőtt 
hatni kelj hagyni magunkra azt, valamilyen im-
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pressziót kell róla szereznünk, meg kell ereznünk 
az írás ritmusát, el kell tudnunk képzelni az írást 
produkálónak a mozdulatait, észre kell vennünk, 
hogy milyen irányban tendálnak a mozdulatok, az 
egyén törekvései, meg kell figyelnünk, hogy mi
lyen zónabeli jellegzetességek dominálnak az írás
ban és ha ellentétes jellegzetességek dominálnak, 
az írás végleges képének kialakulásában melyek 
érvényesülnek jobban. Ha észre tudjuk venni az 
egyén ellentétes lelki törekvéseinek küzdelmét az 
írás vonásaiban, akkor előtünk áll az egész bonyo
lult ember.

Most pedig térjünk rá a gyakorlati példákra. 
Figyeljük meg az 1. sz. írást:

kJ Ja.
1. sz.

36 éves nő írása. Az írása túlnyomóan alsó 
zónabeli jellegzetességeket mutat. Balradülő, erő
sen mázolt, teljesen zárt írás, az alsó vonalak fe j
lettebbek, mint a felsők, az ékezetek alacsonyan 
vannak felrakva, az „A “ áthúzása is milyen mé
lyen fekszik. Tehát mohó, élvezeteket kereső, anya
giasán gondolkodó, önző egyén mutatkozik meg 
benne. Minthogy azonban nőről van szó és amel
lett az írás kötött, gyorsan jött létre és az ékeze
tek előresietnek, azt kell tehát mondanunk, hogy



össze tudja hangolni érdekeit a külvilág követel
ményeivel, tud józanul gondolkodni, nem begubó- 
zott, az írás lendületessége, élénk ritmusa az írá
son domináló alsó zónabeli tulajdonságokkal együtt 
azt mutatja, hogy életrevaló, temperamentumos, 
gyakorlati kérdésekben jártas, aki szívós és érde
keit jól meg tudja védeni. Súlyosabb megítélés alá 
esik már azonban a 2. sz. írás,

2. sz.

amely 57 éves férfitől származik. Az alsó zóna
beli jellegzetességek még fokozottabban domborod
nak ki. Az írás nemcsak erősen mázolt és az alsó 
vonalak nemcsak erősebben fejlettek, hanem az 
írás nagyon szögletes, szűk, az ékezetek hátra
maradnak, az írás nagyon lassú, fékezett, élettelen 
és ritmustalan. írója zárkózott, barátságtalan, 
rosszindulatú, önző, részvétlen, önfejű és nívótlan. 
Ez utóbbit még jobban kihangsúlyozza az 5-ös és
7-es indokolatlan, erőltetett és ízléstelen összekap
csolása. Amellett a középső zónabeli betűk sok he
lyütt hurkolásnélküliek (különösen az „e“ betűk), 
ami arra mutat, hogy érzelmiekben nem lehet nála 
visszhangra találni, elrejti érzéseit. E két írással 
állítsuk szembe a 3. sz. írást,
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3. sz.
amely Romáin RoUandtói, a nagy kultúrájú, idea
lista, leszűrten és mélyen emberi francia írótól 
származik. Az alsó és középső zóna szinte teljesen 
eltűnik, ellenben a felső zóna erősen kiugrik. 
A  középső zóna kicsinysége, eimosódottsága arra 
mutat, hogy személyes ügyeit, egyéni érdekeit tel
jesen háttérbe szorítja. Jellemző, hogy az írás t. k. 
függőleges, tehát nem jobbfelé törő, írója tartóz
kodó, ha nem is mereven elzárkózó (amit mutat az 
írás tág volta), de visszavonult, szerény, halk, a 
felső zónában vonalai azonban erősen előrelendül
nek, sőt erős nyomást mutatnak (az erős akarat, 
az energia kifejezői), eszmei dolgokban kérlelhe
tetlen és nyíltan kiálló, küzdő, ha kell merészen 
támadó (a felső vonalak szinte tőrszerűek). Az is 
nagyon jellemző, hogy ha az alsó vonal fejlett is 
(3. sor vége), de leérve nem balfelé kanyarodik, 
hanem erősen jobbfelé, nyomásban végződve. Tehát 
az alsó zóna is teljes összhangban van az egész 
írással, amely fenkölt gondolkodású, eszméktől át-
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hatott, tisztult, nemes, az egész emberiségért küzdő 
egyént mutat.

A  két véglet között van a 4. és 5. sz. írás.
/ _

4.

/L * * ~ * s  < <3L-tu-*£

5. sz.

Á  4. sz. írás 40 év körüli tanárnőtől, az 5. sz. 
60 éves katolikus paptól származik. A  4. sz. írás
nál nem lehet könnyen megállapítani, hogy melyik 
zóna a domináló. T. k. egyik sem, kitűnő összhang
ban vannak egymással. De az írás jobbradőltsége, 
az eredeti betűkötések (átadtak d és t betűje egész 
fent kapcsolódik össze, férjéé r és j  betűje), az 
írás arányossága, lendülete, ritmusa, finomvonalú- 
sága mégis azt mutatják, hogy szellemi életet élő 
egyén, logikusan és fegyelmezetten, de élénken 
gondolkodik, lelkileg teljesen kiegyensúlyozott. 
A  b betűk végvonalai ugyan befelé, a test felé 
kanyarodnak, ami önzésnek a jele, de itt ez csak 
okos életrevalóság és meggondoltság jele, akár
mennyire megértő, közvetlen, emberségesen gondol
kodó, de tud óvatos lenni, nem szolgáltatja ki ma
gát, józanul és kritikával él.

Az 5. sz. írás nagyjából hasonló jellegzetessé-
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geket mutat, de már szaggatottabb, lendületnélkü- 
libb, végtelenül leegyszerűsített, minden felesleges 
vonal hiányzik, ennélfogva merevebbnek, szür
kébbnek hat. Amilyen az írás, olyan az ember. 
Puritán, hiúság nélkül való, az írás nem erősen 
kötött, tehát gondolkodásában óvatosabb, tépelődő, 
nincsenek nagy gesztusai, nem pathetikus, nem 
pózoló, nem akarja az embereket elbűvölni. Lát
szólag tehát szűrke egyén, de az írás gyorsasága, 
a nagy szó- és sorközök, az ékezetek felfelé törése, 
az egész írás tisztasága, egyszerűsége, leszűrt, hig
gadt, befelé tekintő, meggondolt, elmélyülő és na
gyon alapos embert mutat. A  sorok egyenessége és 
a vonalak határozottsága pedig nagy jellemszilárd' 
ságra és erős akaratra vallanak. Erős akaratra, de 
nem uralkodó természetre.

A 6. számú írás erősen uralkodó természetű 
egyénnek, a sikerei tetőpontján álló Bismarcknak, 
a „vaskancellárnak“ az írása. Bizonyos tekintetben 
ez is leegyszerűsített és sivár írás, de micsoda 
erőtől duzzadó és milyen nagyvonalú, szinte már
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féktelen és kirobbanó. A  felső zóna erősen fejlett, 
az egyik betűt a másikkal természetellenesen, sok
szor a felső zónában köti össze egymással ([ge]- 
burtstag s és t betűje), tehát eszmékért viaskodó, 
hatalmas koponyát árul el, de az írás erősen má
zolt, szögletes és a középső zóna betűi óriási mére
tűek. írója hatalmas ösztöntartalékkal rendelkezik 
és érzelmeiben, indulataiban féktelen. Nem hagyja 
magát háttérbe szorítani, áttör minden keretet, 
egyéni akarata elsöpör mindent, szinte keresi az 
összeütközéseket és a súlyos problémákat és szinte 
kéjesen élvezi a sikert, a fölényt, akaratának érvé
nyesülését. És hogyan hat ez írás mellett a másik 
nagy német szellemóriásnak, a filozófia története 
legnagyobb hatású és legeredetibben gondolkodó 
alakjának, Kant-nak az írása.

Amint Bismarck írása, ez az irás is kissé zava
rosnak látszik és nyugtalanítóan hat. Ez is az esz
mékkel, gondolatokkal viaskodó egyént árulja el, 
de egyben azt is, hogy nem a közélet embere, nem 
kifelé akart hatni, nem akart beleavatkozni a törté
nések menetébe, mindig befelé nézett és önmagával 
viaskodott, A  középső zóna teljesen eltörpül, tár-
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sadalmilag vett személye nem számít, szinte észre 
sem veszi fizikai valóságát, de a felső zóna telje
sen elhatalmasodik, szinte szétrombolja az egész 
írás egységes képét, a gondolkozásban élte ki írója 
minden vágyát és ambícióját, ösztöneinek szavát 
szinte a végsőkig elfojtotta. Magános agglegény 
volt és Königsberget, ahol született, sohasem 
hagyta el. Az ő világa a gondolatok világa volt. 
Mint ember tehetetlen és tájékozatlan.

4 - e
8. sz.

A  8. sz. írás írója szintén „gondolkodó4*, egy 
filozófiai regény szerzője. De milyen banalitást és 
ürességet, laposságot és nívótlanságot árul el ez 
az írás. Itt is dominál a felső zóna, de milyen 
erőltetetten kihangsúlyozott az, pl. az utolsó t 
értelmetlen és ügyetlen felfelé kanyarodásában.

Hasonlóképen a 9. sz. írás szerzőjénél. A  felső 
zóna túltengése és helyenként a középső zóna vona
lainak a felső zónába való betörése (a három
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k-betűnél), a fantázia túltengését, pöffeszkedést, 
nagyképűséget, eredetieskedést, beteges becsvágyat, 
bántó fölényeskedést, a kritikai érzék teljes hiá
nyát, megkótyagosodott, szinte abnormis embert 
árul el.

A  10. ez. írásnál szintén nagyméretű középső 
zónát látunk és túltengő felső zónát. Az egész írás 
azonban szabálytalan, egyenetlen, ritmustalan. 
Nem tényleges képességei nagyok, nem a tett
vágya duzzadó, hanem az érvényesülési vágy, a 
hatalomvágy túltengő. Nem erőteljes és erős aka
ratú, hanem erőszakos, kíméletlen, agresszív. Ezt 
alátámasztják a jobbra, a külvilág felé lendülő tőr
szerű vonalai és az utolsó betű, amely az elején 
ugyan felfelé nyílt, de nagyon szűk és aztán hir
telen erősen zárt, árkádos. Erős akaratot és becs
vágyat mutat a 11. sz. írás írója is (33 éves nő),

Aaa .a  ... l S T
11. sz.

de milyen elegáns, könnyed, laza, finomvonalú ez
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az írás, csupa ritmus és lendület. Okos, szellemes 
ember (lásd az utolsó t betűt, amely ügyesen len
dül a felső zónába), aki önérzetes, jól megállja a 
helyét, szívós, céltudatos, de józan és fegyelmezett, 
sohasem ragadtatja magát képtelenségekre.

A  13. sz. írás is zavaros (mint Kant írása), de 
egyéb sem mint zavaros. Negyven éves nő írása, 
aki tele van ellentmondással tehetetlen és szeszé- 
lyes, megbízhatatlan, indulatos, beteg idegzetű és 
szinte korlátolt. Nincs ember, aki ezzel az egyén
nel össze tudna férni.

13. sz.

A  33. sz. írás. Itt a zónák megint teljes egyen
súlyban vannak. Az írás csupa ritmus. Gördülé
keny, nyílt és jobbradülő, de ugyanakkor fékezett 
és mértéket tartó. 34 éves vállalati igazgató írása,
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írója nagytehetségű, nagytudású, kitűnő gyakorlati 
ember, mindig szívélyes és kellemes magatartásé, 
de óvatos és megfontolt.

14. sz. írás. Apró írás, de arányos, jó benyo
másra vall, elmélyülő, kifinomult, de túlságosan 
befelé néző, zárkózott (kicsi, szűk, fékezett írás), 
jóindulatú, de passzív, nem törődik az emberekkel.

A  15. sz. írás 24 éves nőé, aki rosszindulatú, 
irigy, mohó, önző. A  külvilággal való szemben
állása már nem passzív, hanem aktív (erős zártság, 
baltendencia, hátrahúzott vonalak a h és k-ban 
stb.).

14. sz.

15. sz.

16. sz.

Erősen balradűlő írás a 16. sz.-ú, de írója 
viszont nem aktív, nem rosszindulatú, inkább azért 
zárkózott és rideg, mert fél a külvilágtól, menekül
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a közösségtől, szinte mindennel meghasonlott (lágy, 
halvány, erőtlen, széteső írás, már nem is dől, ha
nem esik balra).

& M ű t**

17. sz.

A 17. sz. írás hol jobbra lendül, hol balra, az 
írás zárt, de lágy és gördülékeny. A  20 éves leány 
keresi a külvilágot, mert tetszeni vágyó, szüksége 
van sikerekre, de nagyon érzékeny, nem tud jól 
alkalmazkodni (feltűnően megtört k-vonalak, a 
szögletes alsó hurok).

r

18. sz.
A 18. sz. írás élénk és gördülékeny, de teljesen 

álló írás és minden tekintetben jelentéktelen. írója 
kedves, jóindulatú 18 éves kislány, de félszeg, 
szende, lassú észjárású, gyengeakaratú. Készségét 
és kedvességét mutatják a hajlékony és nyílt vona
lak, túlságos kiszolgáltatottságát a burkolásokkal 
teli m betűk. Az írás finomsága és a hurkolások 
nagyfokú kézügyességre is vallanak.

t i .

irkául
19. sz.

A 19. sz. írás írója szintén tartózkodó, szűzie-
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sen tiszta, kellemes modorú 18 éves kislány, de 
mennyi erőt, önállóságot, öntudatosságot látunk 
már itt. Művelt, fejlett kritikájú, határozott egyén.

20. 8z.

A 20. ez. írás erősen jobbralendülő, de banális, 
ékezetek hiányoznak, a betűk nem világosak (lásd 
az ékezetnélküli á-betűt, amely o-nak néz ki), írója 
hebehurgya, meggondolatlan, kritikátlan ember. 
Ezt a lázas sietséget, nyugtalanságot látjuk a
21. sz. írásnál is,

21. sz.

de már fejlett nívón, az írás gyorsasága ellenére 
hajszolt munkát végző újságíró írása.

A  22. sz.-ú bizarr, excentrikus írás, amilyen az 
írója, hisztériás, szeszélyes, szertelen, kiszámítka-
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tatlan (elnyúló, szögletes, megtört vonalak, szag
gatott írás, különleges betűk).

Különös alsó zónát látunk a 23. sz. írásnál. 
Szexuális életében zavarai vannak ennek az 50 éves 
nőnek, több női operáción esett át. Nemi gondjai 
sokat foglalkoztatják tudatát, de azt nem kíséri 
öröm és gyönyörérzés, csak kín és fájdalom. Ha
sonlót látunk a 24. sz. írásnál,

lefelé menet minden vonal megszakad. íróját 
(24 éves nő) gátlások, idegéletében zavartkeltő 
okok gátolják a normális szexuális kiélésben.

Hát ugyebár ez a kis kostoló is mutatja, hogy 
nem olyan ördöngős tudomány az a grafológia, 
csak sok írást kell tanulmányozni, mindent jól 
meg kell figyelni és logikusan kell gondolkodni.

23. sz.

24. sz.
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Kettes máriás.

Magyar kártyával játsszák, felváltva osztanak, 
mindenki 5—5 lapot kap, a többi kártya képezi a 
talont.

Az osztó partnere játszik ki. Az ütés azé, aki 
a kijátszott színből nagyobbat tesz. Aki ütött, az 
fog kihívni. A  játék első szakaszában nem kell 
színre színt adni. Minden ütés után a talonból 
1—1 kártyát vesznek és a játék első szakasza addig 
tart, amíg a talon el nem fogyott.

Értékes lapok az ászok és tízesek, mindiegyik 
tizet számít. A  játék célja ezekből minél többet 
hazavinni, valamint minél több bemondást csinálni. 
Az utolsó ütés szintén tizet számít.

A  bemondások rendje: Akinek kezében a játék 
első szakaszában ugyanazon színből felsője és kirá
lya van és van ütésében ásza vagy tízese, az négy-
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vénét jelenthet. Az a szín, amelyikből negyvenet 
mondtak, lesz az adu. Akinek van felső királya, 
de nincs otthon ütésében ásza, vagy tizese, csak 
húszat mondhat. 40-et bemondani csak annak sza
bad, aki híváson van.

Ha a partieben már egy negyven bemondás tör
tént, ezt a negyvenet az utolsó ütésből és egyéb 
értékpontokból képezett összeghez hozzászámítják. 
A  játszmában adódó pontkülönbséget fizetik.

A  játszma második szakaszában, mikor a talon 
más elfogyott, érvényesül az adú. Ebben a szakasz
ban kötelező színre-színt adni és ha nincs, adóval 
kell vinni. Ebben a szakaszban bemondás nincs.

Talonmáriás.

Hármasban játsszák, magyar kártyával. Min
den játékos 10 lapot kap, 2 a talon. Az osztó után 
ülő megnevezi az aduszínt, majd felveszi a talon 
két lapját dugva és helyébe kettőt fektet a sajátjai 
közül. 10-est vagy ászt nem szabad fektetni. Most 
bemondja először is „béláit“ , ha aduban van király
felsője, az negyvenet jelent, idegen színekben 20-at.

A  játék célja elsősorban a parti megnyerése, 
ez egy pont. A  partihoz beszámítanak az ütések
ben hazavitt ászok és 10-esek, a bemondások és az 
utolsó ütés, ami szintén 10-nek számít. Az osztó 
után ülő játékos a felvevő, a másik kettő ellene 
játszik közösen a hazavitt poénjei is együtt szá
mítanak.

Színre-színt kell adni, ha nincs adu. A  kiját-
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ezott kártyát ha lehetséges át kell ütni. Ez any- 
nyit jelent, hogyha van a színből az utána követ
kezőnek magasabb kártyája, azt kell ráadni. Aki 
ütött, az hív ki.

Bemondható még a 100-as is. 100-ast bemon
dani csakis 20-as vagy 40-es bemondással lehet. 
Ha a bemondó nem csinál százat, a partit is el
veszti. A  parti 100-zal együtt 4 pont.

Legfontosabb figurája a játéknak az ultimó. 
Bemondó vállalja, hogy az utolsó ütést az adu 
hetessel fogja megcsinálni. Ára: 4 egység. Ha 
valaki nem mondta be, de megcsinálja az ultimét, 
ezért két pont jutalmat kap. Bemondható figura 
még a durchmarsch is, bemondó vállalja az ösz- 
szes ütések megcsinálását. Ára: 2 egység.

Ha a játékosnak, akinek adutot kellene meg
neveznie, nagyon rossz kártyája van, el is dobhatja 
a lapjait és ez úgy tekintendő, hogy két egységet 
vesztett.

Kettes alsós.

A magyar kártyával játszott játékok közül az 
alsósnak a legbonyolultabbak a szabályai. Az át
tekinthetőség kedvéért az alsós körüli tudnivaló
kat időbeli sorrendben, szakaszokra osztva fogjuk 
ismertetni:

a) Keverés, emelés, osztás:
Az osztó kever és a partner emel. Az osztó 

most először 4 lapot ad a partnernek, négyet vesz
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szer négyet vesz magának. A  17.-ik kártyát ere
deti szín gyanánt felveti, még négyet-négyet leoszt, 
majd a csomag legalsó kártyáját láthatóan felveti. 
Ezzel befejeződött az osztás. Hat zártan maradt 
kártya képezi az ú. n. talont,

b) Licitálás:
A  játékosok most megnézik az először kiosztott

8—8 kártyát és nyilatkoznak arra, hogy az erede
tinek felvetett kártya színe, mint aduszín, kon- 
veniál-e? Először az nyilatkozik, aki elsőnek kapta 
a lapokat. Ha a szín konveniál neki, „bemegy", ha 
nem konveniál a szín, passzol. Ha az első passzolt, 
a másodiknak joga van bemenni, de akár le is pasz- 
szolhat. Ha az eredeti színt mindketten lepasszol
ták, nyilatkoznak más színjátékra, esetleg szanza- 
dura. Először megint az osztó partnere nyilatkozik. 
Passzolhat, megnevezhet egy új színt, vagy szan- 
zadut mondhat. Most nyilatkozik az osztó. Ha 
mindketten lepasszoltak, eldobják a lapokat, újat 
osztanak. Ha az első nyilatkozó valamilyen játékot 
proponál és a második lepasszolja, az első prepo
zíciója jogerőssé vált. A  második nemcsak pasz- 
szolhat, de ronthatja is ezt a bemondást. Ebből a 
szempontból a színek rangsora: zöld, tök, piros, 
makk, szanzadu. Az első nyilatkozónak valamelyik 
színajánlatát csak egy magasabb rángóval (az 
ismertetett sorrendben hátrább állóval) lehet ron
tani. Az eredeti adúszín semmiképen sem ront
ható. A  licitálás győztese, aki bement valamelyik 
színre, lesz a vállalkozó, felvevő. Az a szín, ame
lyikben megállapodtak, lesz az adúszín. Az alsós-
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nál színre-színt kell adni és ha valakinek a hívott 
színe kifogyott, köteles aduval vinni,

c) Bemondások és kontrák elölről:
A  felvevő vállalja, hogy több poént ér el, mint 

a másik. A  poénoknak a számolását majd a d) és 
e) pontban fogjuk ismertetni. Ez a poén-győzelem 
a parti megnyerését jelenti. Ezenkívül még más 
különleges figurák teljesítését is vállalhatják a 
játékosok. Ezeket a figurákat bemondhatják a lici
tálás után, de akkor is, amikor még csak 8—8 kár
tyát vettek fel. Ezek az elölről való bemondások 
duplán írnak. Miután a további 4—4 kártyát meg
nézték, szintén alkalmazhatják ugyanezen bemon
dásokat, amikor ezek csak szimplán számítanak. 
Miután valamelyik fél bemondásait felsorolta, a 
másik félnek joga van ezeket megkontrázni. A  be
mondó adhat rekontrát, még subkontra, mordkontra 
és hirsehkontra is van. A  kontra kettőzi a bemon
dás tétjét, a rekontra négyszerezi stb. Azonban, ha 
élőiről történik a kontrázás, akkor nem duplázás
ról és négyszerezésről stb. van szó, hanem a kontra 
négyszerez, a rekontra tizenhatszoroz, a subkontra 
hatvannégyszerez, stb., stb.

Magukat a figurákat és azt, hogy mennyit ír
nak, a következőkben ismertetjük:

1. Parti. Ha semmi bemondás nem volt, a já
ték csak a partira megy, a parti két egységet fizet. 
Szanzadu játéknál a parti négy egység. Ez a fel
vevő vállalkozása, ha elbukta, a partner nyeri a 
tétet.

Bárki bemondhatja a többi figurák bárme
lyikét:

6



2. Kassza. Ez a bemondás csakis a „Béla“ adu
király és adufelső együttes birtokában történhetik. 
Semmilyen különös kötelezettséget nem vállal, csak 
egy újabb fogadást a parti megnyerésére. Ára: 
2 egység.

3. Abszolút. Bemondó vállalja az ú. n. tiszta 
poének abszolút többségét megcsinálni. Ezek a 
tiszta poének az egyes hazavitt kártyalapok pont
értékei és az utolsó ütés. Az abszolút teljesítésé
hez színjátéknál 82, szanzadunál pedig 66 poén 
hazavitele szükséges. Ára: 2 egység.

4. Százas. Bemondó vállalja, hogy tiszta poé
nekből legalább 100-at visz haza. Szanzadu játék
nál a 100-as, tekintettel arra, hogy itt kevesebb 
pont szerepel a 80-as helyettesíti. Mindkét figura 
ára: 4 egység.

5. Kétszázas. Bemondó bruttó 200 poén meg
szerzését vállalja, akár hazavitt pontokban, akár 
pedig prémiumos kártya csoportokért. Szanzadu
nál 180-as helyettesíti. Ára: 2 egység.

6. Család. Bemondó vállalja, hogy az aduszín
ben az ászt, királyt és felsőt az ütések során haza
viszi. Ára: 2 egység.

7. összes adu. Bemondó vállalja az adu-ász, 
király, felső, alsó 10-es és 9es hazavitelét az üté
sekben. Ára: 2 egység.

8. Trul (tous les trois). Az adu alsó, kilences és 
hetes hazavitelét vállalja. Ára: 2 egység.

9. 44-es. A  négy ász hazavitelét vállalja. Ára: 
2. egység.

10. Ultimó. Bemondó vállalja, hogy az utolsó
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ütést az aduhetessel fogja megcsinálni. Ára:
4 egység.

11. Volát. Bemondó vállalja, hogy az összes 
ütést hazaviszi. Ára: 10 egység.

Mindezek a bemondások elölről duplán számí
tanak. Mindezek kontrázhatok, rekontrázhatók stb.

d) A  többi lapok felvétele és bemondások há
tulról:

A  licitálás befejezése és az elölről való be
mondások megtörténte után a játékosok felveszik 
a további 4—4 kártyát.

Most először az osztó partnere nyilatkozik, ha 
adu hetese van, jogában áll ezzel kicserélni az ere
detinek felvetett kártyát, azonban csak akkor, ha az 
eredeti aduszín mellett maradtak. Ha eredeti adu
színt játszanak és a talon mindkét felvetett lapja 
adu, vagy adú és egy ász, akkor az adúhetes birto
kosának joga van „síbolni“ . Hetesével mindkét 
lapot kicseréli, sőt felveti alúl-felül az utánakövet- 
kezőket és amennyiben azok valamelyike adú, vagy 
ász, rabolhatja. A  rabolt kártya szomszédját ille
tően ugyanezen joga van. Ha a talonban az adú
hetes fekszik fölvetve, úgy a nyolcas a síber-kártya. 
Aki síbert csinált, az bemondásai elkezdése előtt 
annyi kártyát tesz csukva a talonba, hogy kezé
ben 12 lap maradjon. Ezután eszközli bemondásait.

A  bemondások először az összefüggő kártya
csoportokat jelentik be. Ezek a kártyacsoportok: 
tere, 3 egyszínű, sorrendben egymásután követ
kező kártya, 20 poént jelent; kvart, 4 egyszínű, 
sorrendben egymásután következő kártya, 50 poént 
ér. Kvint, 5-ös sorozat, szekszt 6-os sorozat, szept



84

7-es sorozat és okt 8-as sorozat. Ezek mindegyike
100.

Vannak: 4 egyenrangú kártya, pl. 4 tizes;
80 pontot számít. Ha valakinek több terce van, ezt 
nem kell külön bemondania, elég, ha ennyit mond: 
„terc“ . Ha kvintje és terce van, akkor elég a kvint 
bemondása, a tercet később ismerteti. A  kártya
csoportok bemondása után bemondja figuravállal
kozásait. Most következik az osztó nyilatkozata, 
ő  először szintén kártyacsoportjait mondja be, 
azonban ha az első kvartot mondott, akkor ő már 
tercet nem jelenthet, illetve kvinttel szemben 
kvartnak vagy tercnek a bemondása értelmetlen. 
Ezután ha valamit meg akar kontrázni, azt meg
teszi, majd bemondja a saját figuravállalkozásait.

Most következik a kártyacsoportok tényleges 
ismertetése és annak megállapítása, hogyha ha
sonló fajtájú kártyacsoportot mondtak be mind a 
ketten, kié érvényes. Ezek a bemondások egy pár
beszédfélét alkotnak, amelyek mondjuk a következő- 
képen hangzik:

Partner: Vannak, kvint, kontrajáték, bemon
dom a 200-ast.

Osztó: Kvint, rekontra játék, megkontrázom a 
200-ast, bemondom az abszolútot és a családot.

Partner: Kvintem királyig szól.
Osztó: az enyém tök ász.
Ha a két bemondott tere vagy kvart stb. 

egyenlő magasságú, akkor ezek „állnak“ , egyik sem 
számít. Csak az esetben van kivétel, ha az egyik 
kártyacsoport adúban van, amely esetben az adú- 
ban lévő csoport győz. A  kártyacsoportok rang-
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sorának megállapításánál a legmagasabb kártyá
nak mindenképen az ász számít, majd a király, 
felső, alsó, 10-es, 9-es stb.

Vannakok értéksorrendje adújátéknál: alsók,
9-esek, ászok, királyok, felsők, 10-esek 8-asok és 
7-esek.

Értékes kártyacsoport még a ,,Béla“ , az adú 
király és felső együtt. Ezt nem kell előre bejelen
teni, de a számlálásnál 20 poént jelent.

e) A  tulaj donképeni játék.
A  nem osztó indítja a játékot. Ha adúszín 

játékában egyeztek meg a licitáció során, akkor az 
adúszín alsója és 9-es rangban felemelkedik, ameny- 
nyiben az adúalsó lesz a legmagasabb értékű és 
iitőerejű kártya, utána pedig az adú 9-es követke
zik. Az adú alsó értéke 20 pont, a 9-é 14.

Az alsósnál színre színt kell adni, ha nincsea 
adúval kell ütni. Aki ütött, az játszik ki a követ
kező ütésre. Az utolsó ütés még külön 10 pontot 
jelent. A  kártyalapok értéke szanzadú játéknál 
vagy adújátéknál az adú alsó és 9-est kivéve:

Ász 11
Király 4
Felső 3
Alsó 2
Tizes 10

A  magasabb pontértékű kártya üti az alacso
nyabb pont értékűt. A  9-es üti a 8-at és az a 7-e3t. 

(f) Számolás:
Az ütések lezajlása után megszámolják azt, 

hogy az egyik játékos hány pontot vitt haza az 
ütésekben és mennyit a másik. Ehhez hozzáadják
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az érvényes, győztes kártyacsoportok pontszámát. 
Akinél az összeg nagyobb, az nyerte a partit.

Ha mindkét félnek a parti számolásánál ugyan
annyi pontja volna, akkor a felvevő veszített, a 
felvevés tényével ugyanis kötelezte magát, a nye
résre.

Megállapítják, hogy ki melyik figura bemon
dását teljesítette, illetve mit bukott el. Aki a be
mondást megcsinálta, az a kiszabott egységeket 
megkapja. Ha valaki bemondását elbukta, az ellen
fél írja a bemondásért járó egységeket.

Az alsóst rennerre játszák. Aki figurabemon
dásai, esetleg a partner bukásai által 40 poént ért 
el, rennert csinált és még 8 poén prémiumot kap. 
Ez már egy befejezett játékszakasz. A  renner 
megnyerése alkalmával kiírják a poéneket, ezek a 
kiírt poének már úgyszólván készpénznek számíta
nak. Egy renner kiírása után mindkét játékos 
ismét nullánál kezd, új renner kezdődik.

Ha ugyanegv parti alkalmával jut mind
két játékos 40-be vágy 40-en túl, akkor a renner 
folytatódik 80-ig és ennek megnyeréséért most már 
8 egység jár. Fizetik játék végén a kiírt pontok 
közötti különbséget.

g) Gyerünk:
Játsszák az alsóst gyerünkkel is. Ez a gyerünk 

a kontrázáshoz hasonló figura, az ellenfelet meg
adásra szólítja fel. Az ellenfél megadhatja magát, 
elmehet. Ebben az esetben összedobják a partit és 
aki elment, annak terhére szimplán írják fel a pon
tokat. Ha a hívott nem megy el, akkor lejátsszák a 
partit. A  gyerünk ez esetben megkétszerezi a tétet.
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Joga van a hívott játékosnak, nem elmenni, sőt 
megkontrázni a hívást, akár vissza is hívhat. Mind
ezek az akciók ismét dupláznak.

Gyérünkét mondani a játék második ütésénél 
kell, de kijátszás előtt. A  partner válaszolni köte
les még mielőtt a második ütést letakarták volna.

Játsszák az alsóst úgy is, hogy csakis azok
ban a partikban lehet hívni, amelyekben parti, 
illetve kasszabemondáson kívül más figura-bemon
dás nem történik. Kgy másik fajtája a játéknak, 
amikor bármely bemondásra lehet gveriinköt mon
dani és a hívott játékos nyilatkozhatik arra nézve, 
hogy mely figurákra megy el, melyekre marad, 
esetleg melyik hívásokat kontrázza, stb.

Alsós hármasban.

Ez a játék bemondások és a lapok pontszáma 
tekintetében ugyanolyan, mint a kettes alsós. Az 
osztás rendje az, hogy először mindenki 6 lapot kap 
(hármasával kiosztva), azután felvetik az adút és 
kap megint hármat-hármat. A  licitálás, előre való 
bemondások stb. épp úgy, mint az alsósnál. Az osz
tótól jobbraülő nyilatkozik először s ebben az irány
ban megy körbe úgy a licitálás, mint a játék.

Legfőbb szabály az, hogy ketten játszanak a 
felvevő ellen. Ketten egyformán írnak. A  partié 
megnyerésénél az dönt, hogy a felvevő ellenfelei
nek valamelyike szerzett-e több pontot, mint a 
felvevő. Akármelyik is szerzett többet, mindketten 
írják a nyereséget. Minden más figurát tekintve
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is, ha a felvevő nyert, kettőtől egyformán kap fizet
séget, ha pedig valamelyik ellenfele nyert, akkor 
mindkét ellenfélnek egyformán fizet.

Síbeméi az egész talont felveszik. Ha „gye- 
rtink“-kel játsszák és csak az egyik ellenfél megy 
el, akkor lefolyik a játék.

Van egy speciális figurája: a hetli. Mikor már 
mindenkinek 9 lap van a kezében, akkor bármelyik 
játékos kijelentheti, hogy betlit játszik. Kivétel 
csak az, ha az eredeti adúszín maradt meg, amikor 
is betűnek helye nincs. A  betű játék módját a pre- 
feransznál ismertetjük bővebben. 15 pontot számít.

Mindenki külön ír magának és ha egyikük 
rennert ér el, a többiek is „kiímak“ .

Ha négyesben játsszák, akkor az osztó nem 
játszik, de az elszámolásnál ő is úgy ír, mint a fel
vevő ellenfele.

Preferánsz.

1. Helvét kártyával hárman játsszák.
Aki az első pirosat húzza a csomagból, az kezdi 

az osztást, ö  maga kever, a megkevert kártyákat 
a baloldali elemeli. Az osztás jobb felé történik 
ötösével. Mindenki 10 lapot kap, két lap képezi a 
talont (leborítva).

2. A  játék lényege: valamelyik játékos hat 
ütést vállal megcsinálni, a másik kettő ezt meg 
akarja akadályozni. Van a játéknak egy másik figu
rája is, a betli, amikor az egyik játékos vállalja, 
hogy egy ütést sem fog csinálni, a másik kettő
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pedig azt igyekszik elérni, hogy igen ie csináljon 
ütést.

3. A  játékot licitálás előzi meg, a játékosok 
versengenek a felvevő játék jogáért. A  licitálás 
lefolyása:

Az osztótól jobbra ülő, aki először kapott lapot, 
nyilatkozik elsőnek. Ha nem akar felvevő lenni, 
akkor passzol, de ezzel el is vesztette jogát a játsz
mában való további licithez. Ha játszani akar és 
szeretné a talon lapjait is felhasználni, akkor egyet 
mond. Ezután a következő játékosok nyilatkoznak 
sorrendben. Ha az első passzolt, akkor ők is sor
ban passzolhatnak, vagy licitálhatnak. Ha az első 
egyet mondott, akkor a következő licitálónak kettőt 
kell mondania. Ha az első egyet mondott, a máso
dik kettőt és mondjuk a harmadik passzol, de az 
első a licitálást továbbra is fenn akarja tartani, 
akkor azt mondja: tartom. Ez előjoga a licit
menetben előbbülőnek, hogy ugyanolyan bemondás
számmal tarthatja a licitációt, ha a sorban hátrább 
ülő túl akarja licitálni, annak többet kell mondania. 
Formailag a licitáció például a következőképen 
zajlik le:

Első Második Harmadik
„egy" „kettő" „három"
passz" tartom négy
passz tartom passz

Ezeknek a számoknak jelentősége a következő: 
Aki egy bemondással megszerezte a játékot, az 

bármilyen tetszésszerinti játékot választhat. Aki 
kettő bemondással jutott hozzá, az makkot nem 
választhat aduszínnek. A  hármas bemondó sem
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makkot, sem zöldet nem választhat. A négyes be
mondó, pirosat játszik, vagy betlit, vagy szanz- 
adút. Az ötös bemondó betli és szanzadú közt vá
laszthat, a hatos bemondó szanzadút játszhatik 
csupán.

4. Számszerű licitálás nélkül is lehet igényt 
tartani a felvevő játékra, az úgynevezett „kézből 
való játék*4 vállalásával. Ilyen játék esetén azon
ban a talon érintetlenül fekve marad. Kézből való 
játékra csakis az első licitálási alkalommal lehet 
reflektálni. Kézből való játék ront egy előzetes 
számmal történő licitálást. De egy magasabbrendű 
szín kézből való játéka rontja az alacsonyabb játé
kot. Ez a sorrend, mint már láttuk is, a következő:

Makk, zöld, tök, piros, betli, szanzadú.
5. Ha licitálás kézből való játékot eredményez, 

azonnal elindul a játék. Ha a licitáció eredménye 
számbeli bemondások formájában történt és ezzel 
is fejeződött be, akkor a felvevő játékos a játék 
megkezdése előtt talont cserél. Ez úgy történik, 
hogy talonnak két lapját, melyek még eddig zár
tan feküdtek, megmutatja a többieknek is, majd 
lapjai közé teszi. Ezután 12 lapjából kiválaszt ket
tőt és ezeket leteszi a talon két lapja helyett, azon
ban a többi játékosnak nem kell látnia, hogy mely 
lapokat fektetett a talonba. A  taloncsere után indul 
el a játék. Az osztótól jobbralévő indít, kivéve a 
szanzadújátékot, amikor mindig a felvevőtől balra- 
iilőnek kell kijátszania.

6. Színre színt kell adni. Ha a hívott színe a 
játékosnak már kifogyott, köteles adút adni.

Az csinálja az ütést, aki a hívott színből a
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legmagasabb kártyát adta. Ha az ütésbe adú kerül, 
ez viszi az ütést, több adú esetén a magasabb adú. 
Aki ütött, az hív ki a következő ütésre.

A  szanzadúnál természetesen nincs adú, vala
mint a betlijátéknál sincs.

7. Ha a felvevő csak egyig licitált és makk- 
adúszínt választ, ezt a játékot csak akkor játsszák 
le, ha valaki megkontrázza. Ha senki sem kontráz 
az elszámolásnál úgy tekintik, mintha a felvevő 
éppen hat ütést csinált volna, az ellenfelek pedig 
kettőt-kettőt. Ha valaki Imitációval megszerezte a 
játékot, még kitérhet a játék elől, de meglehetősen 
nagy árat kell ezért fizetnie. Ha pl. 2-ig licitált, 
de a talon nagyon kedvezőtlen lapokat ad, jogában 
áll eldobnia a kártyákat. Ennek az ára azonban az, 
hogy a játszmát úgy írják a terhére, mintha kon
trával megbukott volna s mindkét ellenfele 3—3 
ütést szerzett volna.

8. A  játék tulajdonképeni pénzelszámolása úgy 
történik, hogy minden résztvevő a játék megkez
désével egyenlő pénzmennyiséget tesz a kasszába. 
Ha valaki teljesít egy felvételt, a kasszából kivesz, 
éspedig:

makk adúnál 10.
zöld adúnál 20,
tök adúnál 30.
piros adúnál 40.
betűnél 50.
szanzadúnál Ö0 poént.

Kézből való játék esetén még 10 poénnel többet,
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9. Ha az ellenfelek ütéseket csináltak, ezekért 
az ütésekért a felvevő a kasszából kivett pénzből jut
tat nekik,

ha makk az adú, két-két poént egyenlő mértékben, 
ha zöld az adú, ütésenként két poént, 
ha tök az adú, ütésenként három poént, 
ha piros az adú, ütésenként négy poént, 
szanzadúnál minden ütésért 6 poént.

10. Teljesített betűnél az ellenfelek semmit sem 
kapnak.

Ha a felvevő elbukott, köteles a kasszába any- 
nyit fizetni, amennyit onnan nyerés esetén kivett 
volna, ezen felül az ellenfeleknek az általuk csináll 
ütésekért járó poéneket.

Belli bukásnál az ellenfelek 25—25 pontot 
kapnak.

11. Kontrázott partié esetén az elszámolás a 
következő:

Ha a felvevő teljesít, a kasszából csak annyit 
vesz ki, amennyit kontra nélkül játéknál kivenne. 
Ugyanennyit fizet neki azonban az a játékos, aki 
kontrázott. Az ellenfelek által csinált ütésekért 
viszont csak a kontrázó nyer, éspedig minden üté
sért a normál taksa kétszeresét.

Ha a felvevőt megkontrázzák és ő a kontrát 
elbukj a, az elszámolás a következő:

Felvevő a kasszába befizeti annak a kétszere
sét, amennyit normál teljesítésért kivett volna. Aki 
a kontrát adta, 5 ütésért kap a felvevőtől. Ha öt-
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nél többet ütöttek az ellenfelek, az ötön felül csi
nált ütésekért a jutalmat a másik ellenfél kapja.

12. Rekontrázott partinál, ha az telj esi tte tik. 
a felvevő egyszeresen vesz ki a kasszából és három
szorosan kap a kontrázótói. Az ütéseket a kontrázó 
kapja négyszeres taksával.

13. Betti is kontrázható. A rizikót ennél az üz
letnél szintén a kontrázó vállalja. Ha elbuktatják a 
felvevőt, ő kap 100 poént, ha felvevő teljesít, tőle 
kap 50-et és a kasszától 50-et.

14. Ha az ellenfelek legfeljebb két ütést csi
náltak egy normáljátékban, mindegyikük 10 poén 
büntetést fizet a kasszába. Amelyik játékos már 
többet vett ki a kasszából, mint amennyit oda ere
detileg befizetett, „bóni“ lesz. Ha ez a játékos azon
ban később abba a helyzetbe kerül, hogy megint 
minuszba jut az eredeti befizetéséhez képest, „re- 
bóni“  címén mindegyik ellenfelének 30 pontot köte
les kifizetni.

15. A  játék akkor ér véget, amikor a kassza 
kiürül.

16. Négyesben is játsszák, ilyenkor az osztó 
pihen, az elszámolásnál is érdektelen, egyedül a 
rebóni kifizetésében részesül.

Látható, hogy a bukás ennél a játéknál nagyon 
drága. Éppen ezért ajánlatos szolidan játszani, 
csak majdnem biztos lappal licitálni és csak egész 
biztos lappal vállalni kézből játékot. A  helyzet 
ugyanis az, hogy a bukásért több mint kétszeresét 
kell kifizetni annak az összegnek, amit az ember 
a teljesítéssel nyerhet.
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Lórum az összes figurákkal.

Négyen játsszák 32 lapos magyar kártyával. 
Tulajdonképen nem e g y  játék, hanem játékok 
sorozata. Az egymás utáni leosztások különböző 
céllal mennek. Egy teljes játszmakor akkor feje
ződik be, amikor minden játékos minden figurá
hoz osztó volt. Egy osztó többször egymásután oszt 
a különböző figurákhoz. Ha a játszmák egy soro
zatának vége, a jobbra ülő játékosnak az osztásai 
következnek. Kezdő az osztótól jobbra ülő.

Az utolsó figura, a kirakós kivételével, minden 
játékban az a rend, hogy színre színt kell adni; 
akinek nincsen, az bármilyen idegen színűt dobhat. 
Akinek a hívott színből legmagasabb rangú kár
tyája kerül az ütésbe, az viszi haza. A  kártyák 
rangsora: ász, király, felső, alsó, tizes, kilences, 
nyolcas, hetes. A  játék jobbfelé megy, az órajárás
sal ellenkező irányban.

Az egyes játékfajok:
1 Ütés fogás, Cél: vagy mind a nyolc ütést meg

csinálni, vagy egyet sem. Aki minden ütést meg
csinál, mindegyik játékostól nyolc-nyolc egységet 
kap. Ha hárman csináltak ütést, akkor az, aki nem 
csinált ütést, mindenkitől annyi egységet kap, ahány 
ütést az elvitt. Ha ketten nem csináltak ütést, osz
toznak. Ha mindenki ütött, a kasszába fizetnek üté
senként egy egységet.

2. Piros fogás. A  cél az, hogy vagy mind a 
nyolc pirosat hazavigyük, vagy egyet sem. Fizetés: 
mint az ütés fogásnál.
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3. Felső fogás. Cél mind a négy felsőt elvinni,
vagy egyet sem. A  felsők értékei:

makk 1 egység
zöld 2 „
tök 3 „
piros 4 „

Aki minden felsőt hazavitt, 10—10 egységet kap 
a többi játékostól, egyébként a hazavitt felsőkért 
kell fizetni annak, aki nem vitt, vagy ha mindenki 
vitt, a kasszának.

4. Piros király. Aki hazaviszi, 10 egységet fizet 
a kasszába.

5. Utolsóelőtti ütés. Aki ezt csinálja, 10 egysé
get fizet a kassszába.

6. Szőrös majom. Osztás után a játékosok nem 
nézik meg saját lapjukat, hanem úgy veszik fel a 
kártyákat, hogy sajátmaguk nem látják, milyen 
sorrendben vannak kézben lapjaik, csak az ellen
felek kifelé fordított lapjai láthatók. Az osztótól 
jobbraülő játszik egy lapot, persze maga sem tudja, 
hogy mit, csak akkor látja meg, amikor már kifek
tette az asztalra. Az utána következő épp így va
kon hozzáad az ütéshez, majd a 3.-ik és a 4.-ik. 
Természetesen a színre színt szabály e figuránál 
nem kötelező. Akinek a hívott színből a legmaga
sabb kártyája kerül az ütésbe, az viszi azt haza. 
Aki a tök alsót hazaviszi, az a szőrös majom és 
10 egységet fizet a kasszába. Ez a legvidámabb 
figura.

7. Kirakós. A  kezdő kitesz egy tetszésszerinti 
lapot az asztalra. A  következőnek vagy egy ugyan-
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ilyen színű, eggyel nagyobbat kell rátenni, vagy a 
kezdőlappal egyenrangú másszínű kártyával egy 
új csoportot kezdeni. Ha nem tud lapot kitenni, 
passzol és a következő játékos jön sorra, akinek 
hasonló feltétellel kell lapot kiadni. És így tovább. 
A játék folyamán a négy szín négy növekvő cso
portba gyűlik, az ász után a 7-es következik. 
A játék megy körbe-körbe, amíg valakinek el nem 
fogynak az összes lapjai. Ez nyert. Mindenki any- 
nyi egységet fizet neki, ahány lapja maradt. 
A nyerőé az előző figurák során a kasszába be- 
gyiilt összeg is.

A  kezdő a kezdés jogát valamelyik másik játé
kosnak eladhatja.

Kirakós lórum.

Hárman játsszák magyar kártyával. Lényegé
ben azonos a négyes lórum utolsó figurájával, a 
kirakóssal.

Minden játékos 10 kártyát kap. A  zöld és 
makkhetest a játék megkezdése előtt kiveszik a 
csomagból. Ez a két hetes tehát nem játszik és a 
zöld és makk ász után a játék során mindjárt a 
8-as következik. Joga van a kezdőnek a zöld vagy 
makk 8-sal kezdeni, és azt mondani: 7-es kezdés. 
A  zöld és makk 8-as tehát ebből a szempontból 
7-nek tekinthető.

Az első kártyát az osztótól jobbraülő teszi ki 
és az nyer, akinek lapjai elfogytak. Nem aszerint 
fizetnek, hogy kinek hány lapja marad, hanem



milyen figurákat mondtak be. Kezdés joga el nem 
adható. > ■

Eimél a játéknál a kezdő ellen küzd a másik 
két játékos. Mindegy nekik, hogy kettőjük közül 
melyik nyer, céljuk az, hogy a felvevőt elbuktas
sák, illetve megakadályozzák, hogy a felvevő a 
figura bemondásait teljesítse. A  fizetés oly módon 
történik, hogy a felvevő teljesített figurákért mind
két ellenjátékostól egyenlően kap, az elbukott figu
rákért egyenlően fizet, A  két ellenjátékos egymást 
támogatni igyekszik.

Ha semmilyen figurabemondás nem volt, a 
parti megnyeréséért egy-egy poén fizetendő.

A  bemondható figurák és azok árai:
1. Jog. Ez a bemondás a parti megnyerésére 

kitűzött egy egységes prémiumot 2-re emeli fel.
2. Bunkó. Bemondó kötelezi magát arra, hogy 

a játszmát megnyeri éspedig azt egy ugyanolyan 
rangú lap lerakásával fejezi be, mint amilyen rangú 
kártyával a kezdés történt. (Pl. 10-sel kezdtek és 
bemondó vállalja, hogy egy 10-es letételével fogja 
befejezni a játszmát. Erre csak akkor vállalkoz- 
halik, ha olyan lapja van, hogy valószínűleg min
dig fog tudni rakni, és emellett az egyik színből 
blank tízese van.) A  bunkóért 3 poén a fizetség. 
Ha valaki nem mondott bunkót, de bunkóval 
nyerte a partit, a csendes bunkóért 1 poént kap.

3. Ultimé. (Zárólap.) A  játékos megnevezi azt 
a kártyáját, amelyikkel a játszmát meg fogja 
nyerni, be fogja fejezni. Ára 2 egység. Amennyi
ben a játszmában bunkóbemondás volt, az ultimót 
a bunkó előtt, tehát utolsóelőtti lapnak kell kitenni.
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4. Nyílegyenes. A  bemondó kötelezi magát 
arra, hogy a parti során nem passzol. Fizetség érte 
1 egység.

5. Körbőgő. A  bemondó azt állítja, hogy lesz 
a játszmának egy olyan köre, amikor mindkét má
sik játékos egymásután passzolni fog. Ára
1 egység.

6. Trikolór. Bemondó elárulja, hogy három
színű lapja van, és mégis kötelezi magát a parti 
megnyerésére. Ára 2 egység.

7. Numerus clausus. Bemondó állítja, hogy 
amikor a játszmát megnyeri, a két másik játékos 
kezében együtt legalább 10 kártya marad. Ára
2 egység.

Akárki akármit bemondhat. Ha valamelyik 
ellenjátékos eszközölt figurabemondást és azt tel
jesíti, a kezdő mindkét ellenjátékosnak kifizeti a 
nyert poénszámot. Ha az elienjátékos bemondását 
elbukja, a felvevő mindkét ellenjátékostól meg
kapja a megfelelő poénszámot.

Kontrázni, rekontrázni és szubkontrázni is 
lehet. Az ellenjátékos kontrázhatja a felvevő be
mondását vagy a partit és éppenígy a kezdő is 
megkontrázhatja az ellen játékosok bemondását. 
Az ellenjátékosnak akkor van joga megkontrázni 
a kezdőt, amikor az első menetben rá kerül a sor. 
A kezdő akkor rekontrázik, amikor másodszor rá 
kerül a sor.

Négyen is szokták játszani. Ilyenkor az osztó 
nem vesz aktív részt a játékban, de a fizetésnél 
elienjátékosnak számít.
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Tűz (Feuer).

Magyar kártyával játssza 2—6 játékos. Min
den partié előtt a kasszába egyenlően befizetnek. 
Az osztás jobbfelé történik, mindenki 3 lapot kap, 
négyet az asztalon felvetnek, a többi kártyát félre
teszik.

Először az osztótól jobbra ülő következik, 
egyik lapját kicseréli az asztal egyik lapjával. 
Utána a következő cserél és így tovább.

A  játék célja az, hogy három, minél magasabb- 
rangú egyszínű kártyát, vagy pedig három egyen
rangú kártyát gyüjtsünk össze. A  pontszámításban 
az ász 11-et, a 10, alsó, felső, király 10-est, a 7-es 
hetet, a 8-as nyolcat és a 9-es kilencet ér. össze
adni csakis egyszínű kártyákat lehet.

A  legértékesebb sorozat egyszínből 31 pontos. 
Aki ennek birtokába kerül, az megnyerte a játékot, 
kihúzza a kasszát. Ez a „tűz“ .

Értékben a tűz után következnek a három 
egyenrangú kártyából álló csoportok (kunsztok). 
Ezek közül a legmagasabbrangú a három ász, leg
gyengébb a három hetes.

Az ászok kivételt képeznek, mert két ász 
együtt kivételesen huszonkettőt számít. Értékben 
ezután a különféle egyszínű csoportok következ
nek, melyek annyit érnek, ahány pontot tartal
maznak.

Ha egy játékos már nem akar cserélni. 
„paszt“ mond. A  többiek még egyszer cserélnek. 
Ha valaki tüzet jelent, a játék rögtön befejeződik. 
Ha nem tűzzel fejeződött be a játszma, akkor az
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nyer, akinek a legmagasabb rangú csoportja van és 
kihúzza a kasszát. Ha kettőnek ugyanolyan magas
rangú csoport van birtokában, akkor a kasszát 
nem húzzák ki, hanem a vesztesek az egyszeri be
fizetés összegét hozzáteszik és a következő játszma 
így a megnövekedett kasszának a kihúzásáért 
folyik.

Piké.

Ketten játsszák, magyar kártyával Emelés 
után az osztó először 5 lapos talont ad partneré
nek, majd 3 lapot vesz magának. A  többi 24 kár
tyát kettesével kiosztja.

A  játék első része a cserélés. A  partner 12 lapja 
közül kiválaszt ötöt, azt leteszi és helyébe felveszi, 
a neki előkészített és általa még nem ismert talo
nok lapját. Most az osztó cserél, de csak 3 kár
tyát. Ha a partner nem akar 5 lapot (Cserélni, 
hagyhat egyet vagy kettőt lenn (3-at feltétlenül 
kell cserélnie). A  lennhagyott egy vagy két kár
tyát az osztó igénybeveheti. Ez esetben azonban, 
miután kezéből megfelelő számú kártyát letett, 
ezeket a lennhagyott kártyákat a partnernek is 
meg kell mutatnia.

A játék második szakasza a bemondások. Szi
gorúan meghatározott ezeknek a sorrendje. A  part
ner kezdi.

1. Az egyszínű lapok száma. „5 lapom van“ , 
ez annyit jelent, hogy a leghosszabb színe ötös. 
Most a partnere is nyilatkozik. Ha több lapja van,
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akkor „a lap nála van“ , ő számolja a színhosszasá- 
gért járó pontokat, éspedig annyit, ahány lapból 
a szín áll. Itt tehát az győz, akinél nagyobb a lapok 
száma. Ha mindkét játékosnál egyenlő a lapok 
száma, akkor mindketten összeadják a lapokban 
levő pontokat (olyan pontszámítás szerint, mint a 
,,tűz“ -nél). Akinek e számadás szerint magasabb 
pontszámú a lapja, az számolja a lapért a ponto
kat. Ha ez a vizsgálat sem döntene, akkor senki 
sem ír: „a lap áll*4. A  győztes színt a másik kéré
sére már az első ütés után meg kell jelölni, sőt bár
mikor meg kell azt is mondani, kívánságra, hogy 
hány kártya van még a „lap“ ból.

2. Szabályos kártyacsoportok. Első bemondás 
a leghosszabb sorozat bejelentése. Ha az osztónak 
ugyanilyen hosszú vagy még hosszabb sorozata 
van, ez alkalommal kell bejelentenie. Ha a két 
játékosnak egyforma hosszú és egyformán magas- 
rangú sorozata van, ezek lerontják egymást. Soro
zatért az számol, akié hosszabb, vagy magasabb- 
rangú. A  sorozatok következőképen számolnak:

Tere 3
Kvart 4
Kvint 15
Szekszt 16
Sipt 17
Okt 18

Aki a sorozatoknál nyert, az nemcsak a győz
tes sorozatért számol, hanem a többi sorozataiért is.

Vannak (4 egyenrangú kártya) 14-et számol, 
megjegyezzük azonban, hogy 7, 8 és 9-es vannak 
nem érvényes.
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Három egyenrangú kártya (7, 8, 9 kivételével) 
3-at számol.

A  bemondások után kezdődik a játék. Minden 
kihívás egyet számol, valamint egyet számol az 
ellenféltől való ütésátvétel is. Az utolsó ütés még- 
egyet számít.

Mindkét játékos saját magának javára írja, 
amit egy-egy partie-ban elért. Egy mérkőzés 4 le
osztásból áll. Az első és negyedik partie-ban szer
zett pontok duplán számítanak. Ha az egyik játé
kos az ütések során minden ütést megcsinált, a 
másik „stich-mach“ lett és a partnere külön 100 pon
tot ír.

Aki több ütést csinál, mint a másik, tehát leg
alább 7 ütést, megszerezte a „léz“ -t és 10 pontot ír. 
Van még két figurája a játéknak, a 60-as és a 
90-es. Ha valaki bemondások és ütések révén egy
folytában 30-ig számol, a 30 helyett már 60-a t 
mondhat ki, tehát 30 pont külön jutalmat nyert. 
Ha tiszta bemondásokkal 30 poént ér el, akkor 
90-est csinál. Mindkét figura csak akkor érvényes, 
ha az ellenfél közben semmit sem tudott számolni. 
Itt egy példával ismertetjük a bemondások lefo
lyását:

Partner: 5 lapom van.
Osztó: az jó.
Partner: van egy kvartom.
Osztó: nekem is.
Partner: kvartom király.
Osztó: az jó.
Partner: 5 a lap, kvart piros király az 9, tere 

tök alsó az 12. Három figura?
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Osztó: van 14 ászom.
Partner elkezdi a játékot és az első lap kitétel

nél 13-at számol hangosan. Amikor az osztó át
veszi az ütést, a számolást már 15-tel kezdi.

Fizetik a pontdifferenciákat, de aki nyert egy 
mérkőzésben, az még 100 pontot ír. Ha az egyik a 
négy partie-ban együttvéve nem csinált 100 pon
tot, a másik ezért még külön 100-at ír.

Dardli.

Ketten játsszák, magyar kártyával.
Emelés után az osztó hármasával 9—9 lapot 

oszt ki. A  19. kártyát adónak üti fel, a többi a 
talon. A  felütött lap a 7-sel cserélhető, bármikor. 
Minden egyes ütés után egyet-egyet vesznek a 
talonból. Amíg a talon tart, ez a játék első szakasza. 
Ebben az első szakaszban nem kell színre-színt 
adni, de az adóval a másik lapja vihető. A  talon 
utolsó, zárt lapját nyíltan veszik fel.

A  játék lényegét a bemondások alkotják. Amíg 
a talon tart, folyvást lehet bemondásokat eszkö
zölni. A  tere — 20, kvart — 50, hosszabb sorozat — 
100. Vannak négy felső — 200, négy 9-es — 150, 
négy ász, király vagy tízes, vagy alsó — 100. Egy
szerre több sorozatot is be lehet mondani, de a soro
zatoknak nem szabad közös kártyával bírniok. Ha 
a sorozat megnövekszik, ismét bemondható pl.: 
Van egy kvintem tök ászig, ezt így mondom be: 
Az első menetben mondok egy tercet tökfelsőig. 
A  második menetben egy tercet tök királyig. A  har
madikban egy tercet tök ászig. A  negyedikben egy
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kvartot tök királyig. Az ötödikben egy kvartot tök 
ászig. A  hatodikban egy kvintet tök ászig.

Ha egyidőben ketten akarnak egyenrangú soro
zatot bemondani, a magasabbrangú győz. Ha egyen
rangúak, az adú győz. Egyébként annak a terce 
jobb, aki híváson van.

Adúkirály és felső együtt a Béla, ez a többi 
bemondásoktól független, bármikor megnevezhető.

A  bemondásokhoz hozzászámítják az ütésekben 
hazavitt pontok számát. Adúban a legerősebb a 
felső, ez húszat számít, majd a kilences, ez egyenlő 
14-gyel. Idegen színekben és az adú többi kártyái
ban az iitőerő sorrendje és egyúttal a poén-értékek: 
ász — 11, 10-es — 10. Király egyenlő 4. Felső 
egyenlő 3. Alsó egyenlő 2. 9-es, 8-as, 7-es. (Ez a 
három utóbbi az elszámolásnál semmit sem ér. Az 
utolsó ütés 10-et számít. Elszámolásnál semmit 
sem ér.

Egy játszma addig tart, annyi leosztásból áll, 
amíg valaki az 501 poént el nem érte. Ennél a ha
tárnál van megnyerve a játszma. Egy partié köz
ben is elérheti valaki ezt a pontszámot és azonnal 
deklarálhatja a győzelmét Egy-egy partié meg
nyerése egy-egy fizetendő egység.

A  játék második szakaszában, ha a talon már 
elfogyott, érvénybe ér a színre-színt szabály és az 
adúkényszer.

Snapszli.

Magyar kártyával játsszák, azonban előzőleg
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kiteszik a csomagból a 7-eseket, 8-asokat és 9-eseket 
úgy, hogy tulajdonképen csak 20 lappal játsszák a 
játékot.

Ketten játsszák. Az osztás rendje: 3—3 lap, 
adufelvetés, két-két lap.

A  játék célja 66 pont elérése. Számítanak a 
bemondások, de csak az mondhat be, aki híváson 
van. Bemondás 20 vagy 40 egyszínből. Az mondhat 
be, akinek Bélája. Az aduszínben történt bemondás 
40, a többi 20. A  hazavitt lapok értéke ugyanaz, 
mint a dardlinál (de nem az adúszínben). A  játék 
első szakaszában nem kell színre-színt adni, de adu
val lehet ütni. A  második szakaszban színre-szín 
szabály és adukényszer van. Az adunak felvetett 
lapot az alsóval lehet cserélni, de csak az cserélhet, 
aki híváson van.

Minden ütés után egyet-egyet vesznek a 10 la
pos talonból.

Aki ütött, az hív ki. Az a győztes, aki előbb 
igazolja, hogy 66 pontot elért. Ha egyik sem érte 
el, az nyer, aki az utolsó ütést csinálta.

Aki soron van az előidézheti a második játék
szakasz beállását azzal, hogy az adúnak felvetett 
lapot befordítja, „takar“ . Ezzel életbelép az adú- 
kényszer. A  partié nyertese egy győzelmi pontot 
kap, ha az ellenfél elérte vagy túlhaladta a 33 pon
tot. Ha az ellenfél kevesebbet szerzett, mint 33, a 
nyertes 2 győzelmi pontot kap. Ha az ellenfél egy 
ütést sem csinál, ez három győzelmű pont.

Egy játszma addig tart, amíg valamelyik játé
kos 7 győzelmi pontot nem szerez. Ha valaki meg-
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szerezte a 7-et, de a másiknak még egy sinos, a 
vesztes „sneidier“ és duplán köteles fizetni.

Kaszinó.

Ketten játsszák, francia kártyával. Aki kiseb
bet emel, az oszt. Hármat a partnernek, hármat 
magának, négyet nyitva felvág az asztalra, a többi 
lap talon. A  partner az első (forhand). Két dolgot 
csinálhat, éspedig vagy letesz egy lapot sajátjai 
közül az asztalra, vagy pedig ütést csinál.

Ütni úgy lehet, hogy egy vagy több kártyával, 
melyeknek együttes pontszámai a 13-at meg nem 
haladják, hazaviszi az asztal ugyanannyi poén
számú lapját vagy lapjait.

Az egyes kártyák poénszámai: Ász =  1, 2 =  2, 
3 = 3  stb., bubi =  11, dáma =  12, király egyenlő 
13. Ezek szerint el lehet ütni egy kártyával többet 
is (pl. egy 10-essel egy ötöst meg egy hármast, meg 
egy kettest), de éppen így az asztal egyik nagyobb 
pontszámú kártyájának az elviteléhez néha több 
kézikártyát kell felhasználni.

Lehet az ütés többszörös is. Egy kézicsoport
tal el lehet vinni az asztal több egyenrangú kár
tyáját vagy csoportját, de szerepelhet egy ütésben 
több egyenrangú kézicsoport is. A  lényeg az, hogy 
egy ütésben csak ugyanolyan pontszámú csoportok 
szerepelhetnek akár az asztal, akár a kéz részéről 
és egy-egy csoport nem lehet nagyobb, mint 
13 pontos.

Miután a partner letett vagy ütött, következik
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az osztó, ő  ugyanilyen szabályok szerint játszik. 
Most megint a partneren a sor. Majd megint az 
osztón. Ha valamelyiknek elfogyott a három kár
tyája, a másik „kijátszhatja“ magát, egymás után 
több ütést is csinálhat. Amikor már így mindketten 
kijátszották magukat, először a partner, majd az 
osztó három-három lapot vesznek a talonból és így 
folytatják tovább.

Az utolsó három lapot nyíltan vetik fel mind 
a ketten. Az asztalon fekvemaradó kártyák, ame
lyek más ütésbe nem kerültek, annak a tulajdonává 
lesznek, aki utoljára csinált ütést. A  játék addig 
tart, amíg valamelyik játékos 11 pontot szerez. 
Pontot számítanak:

1. A  hazavitt lapok többsége, ez 3 pont.
2. A  hazavitt pikkek többsége, ez 1 pont
3. A  hazavitt ászok (darabja 1 pont).
4. A  hazavitt nagy kaszinó (a káró tizes), ez 

két pontot számít.
5. A  hazavitt kiskaszinó (pikk kettes), ez egy 

pontot számít.
6. Ha a játékos valamelyik ütés alkalmával az 

asztal összes lapját hazaviszi, táblát csinál. Táblá
ért egy pontot kap. Ha mindjárt az első ütésnél a 
forhandnak sikerül az eredetileg felütött 4 kártyát 
hazavinnie, dupla tábláért két pontot kap.

Ha egy leosztás során egyik játékos sem jut el 
11-ig, még egy kiosztást játszanak. Ezt a partner 
osztja. Ha ez sem döntene, esetleg egy harmadi
kat is.

Ha mindkét játékos egyformán 26 lapot vitt
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sért a három pontot.

Aki 11 pontot megszerzett, annak azonnal kell 
jelentkeznie. A  következő partiehez a nyertes oszt.

Tízlapos romi (kopogós).

Két csomag francia kártyával játsszák, 2—4 
jokerrel, 2—5 játékos. Az osztó baloldali szom
szédja emel, ha az alsó lap joker, azt magának 
megtarthatja, „rabolhatja". Az alsó lapot felfordít
ják. Kettesével szétosztják a kártyát, mindenki
10-et kap. Ha rabolt jokere van valakinek, eggyel 
kevesebbet kap. Az, osztó 11-et vesz magának, a 
többi kártya alkotja a talont.

A  játék célja az, hogy a játékos cserélgetések 
által, a kezében lévő lapokból szabályos csoporto
kat alkosson. E gy csoportnak legalább 3 laposnak 
kell lennie. Szabályos csoport az egyszínű sorozat 
(pl. 9, 10, bubi) vagy pedig egyenrangú kártyák. 
Egyenrangú kártyáknál két egyforma színű is sze
repelhet. Az ász szerepelhet egyszínű sorozatban 
is, mint a királynál magasabb kártya, de úgy is, 
mint a kettesnél kisebb lap. Olyan sorozat azonban, 
amelynek a közepén ász van, nem szabályos. 
A  jokernek az a szerepe, hogy akármilyen rangú, 
vagy színű kártyát helyettesíthet.

A  játék módja: az oáztó a 11 lapja közül egyet 
(mindenesetre olyan kártyát, amelyhez nincs kom
binációja) letesz az asztalra, nyitva. A  következő 
játékos vagy felveszi az előtte letett lapot, vagy
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pedig a talonból veheti a legfelsőt. Ezután neki is 
nyitva le kell tennie egy lapot. A  játék így megy 
körbe. Ha valakinek minden kártyája sorozatba 
van illesztve, kiteríti lapjait, megnyerte a partit: 
romi. Romi után már senkisem cserélhet. Ha valaki
nek legfeljebb 5 pont értékű sorozatba nem szedett 
lapja van, illetve lapjai vannak, kopoghat. Kopo
gás után is felteríti a lapokat és több csere már 
nincs.

Az egyes kártyák pontértékei: Ász, király, 
dáma, bubi, tizes tizet számít. A  többi kártya any- 
nyit, ahány pont van rajta.

A  parti felírása a következőképen történik: 
Mindenkinek van egy rovata, és ebbe felírják a 
romi, vagy kopogás után kezében maradt rende
zetlen lapok pontösszegét. Ha valaki romi lett, 
akkor annak a pontszámából 10-et leírnak. Akinek 
a felírt pontjai a százat meghaladják, kiesik a 
játékból. A  többiek tovább játszanak addig, míg 
valaki egyedül marad, ez nyeri a kasszát. Meg
jegyezzük, hogy a játék kezdete előtt mindenki be
tesz a kaszába egy bizonyos összeget. Romiért, vagy 
kopogásért a nyertesnek fizetnek, romiért kétszer 
annyit, mint kopogásért. Ha valaki kiesik, az már 
nem fizet.

Játsszák a romit utánavásárlással is. Ez annyit 
jelent, hogy aki kiesett, az ismét visszairatkozha- 
tik a partiba, de a kasszába büntetéspénzt kell 
fizetnie. A  visszairatkozó a legrosszabbul álló játé
kos pontszámát kapja. Ennél a játékmódnál köte
lező a visszairatkozás és a parti addig folyik, amíg 
valaki egyszerre kiejti a többieket.



A  befizetések aránya pl.: alapbefizetés (steksz) 
50 fillér, romi 20 fillér, kopogás 10 fillér. Ha utána- 
vásárlással játsszák, a büntetés esetenként 30 fillér.

Az által is „kész lehet valaki'4, hogy 10 egy
színű kártyát gyűjtött össze. Ez az úgynevezett 
színflöss. Van figuraflöss is, ha valakinek mind a 
10 lapja figura, ász, király, dáma, v. bubi. Ha egy 
fiösshöz 9 jó  kártya együtt van már és a 10-iknek 
megfelelő volna a talon legalsó, az emelő által fel
ütött lapja, ezt a játékos, amikor legközelebb rá
kerül a sor, kicserélheti és ezzel lesz kész.

Fiössért a nyerőnek 20 pontot írnak le és ennek 
a fizetsége annyi, amennyi egy romi és egy kopo
gás díja együtt.

14 lapos (kirakós romi).

A  joker az emelő által rabolható. Minden játé
kos 14 lapot kap, a kezdő 15-öt. A  kezdő egyik nem 
tetsző lapját kiteszi az asztalra. Az utána követ
kező ezt felveheti, die ez esetben ki kell raknia az 
asztalra, vagy pedig a talonból húz egyet, ha akar, 
ez esetben is kirakhat. Ilyen szabállyal megy a 
játék körbe-körbe. A  játék célja itt is, szabályos 
csoportok alakítása. Itt azonban ha a csoportot 
egyenrangú kártyák alkotják, egyszínűek, nem sze
repelhetnek. Kirakni csak akkor lehet, ha valaki
nek 50 pont értékű rendezett lapja van. A  kirakás 
szempontjából a kártyák értéke: ász 11, figurák 10, 
többi kártya, ahány pont van rajta. Ha az aszta
lon már valakinek a kártyái fekszenek, azokhoz
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hozzá lehet rakni, a csoportokat szabályosan nö
velni lehet, azonban hozzárakásra csak az jogosult, 
aki már kirakott az asztalra és soron van.

Fel lehet venni tehát az előttünk eldobott kár
tyát akkor is, ha ennek segélyével tudunk kimenni 
az asztalra. Amelyik játékos lapjai elfogytak, 
20 pontot leír, a többiek pedig minden kézben lévő 
lapjukat, akár a csoportokban rendezettek is, fel
írják, mint rossz pontot. A  felírásnál a kártyák 
ugyanannyit számítanak, mint a kirakásnál az ász 
kivételével, amelyik a felírásnál csak 10. A  joker 
15-öt számít.

Ha valaki egyszerre rakja ki mind a 14 lapját, 
akár szabályos kártyacsoportokban, akár a többi
hez való hozzárakás formájában, laz handrömi. 
Handrömiért negyven poén a leírás, és a vesztesek 
kezében maradt lapok duplán számítanak.

Ha valakinek összes kártyája a kezében ma
radt, azt mindig 100 poénnak számítják a fel
írásnál.

7 parti alkot egy robbert. Ha valaki a 7 parti
ból négyet megnyert, megnyerte a robbert és 50 
poén jutalmat kap. Ha egy robbert senkisem nyert 
meg, a következő robbemek a megnyerése már 100 
poén jutalommal jár és így tovább.

V Bemondós romi.

Ketten játsszák. Az osztó 10 lapot kap, a part
ner 11-et. A  játék módja lényegileg az, mint a 
kopogós rominál, mégis azzal a különbséggel, hogy
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minden parti romiig megy, kopogni nem lehet. Mi
előtt elkezdenék a játékot, először a'partner nyilat
kozik. Ha úgy véli, hogy meg fogja nyerni, „be
mondja". Ha passzol, akkor az osztónak joga van 
bemondania. A  bemondást a másik megkontráz
hatja, rekontrázni is lehet. A  bemondás a játszma 
tétjét duplázza. A  kontra négyszerez, a rekontra 
8-szoroz. A  parti nyeréséért 20 poén prémiumot ír
nak. Figura vagy szín flössnél az összeget meg
duplázzák. Ha valaki oly formában lesz romi, hogy 
két 5-ös szabályos csoportot tud alakítani 10 lapjá
ból, ez az úgynevezett 3-szoros, a nyert poéneket 
3-szorosan írja. Flösshöz vagy 3-szoroshoz a talon 
legalsó, felvetett kártyája kivehető. Az elszámolás 
pl. a következő:

Be volt mondva. A  nyerő figura flössel lett 
romi és a másiknak a kezében 30 poén maradt. 
A  nyerésért kap 20-at. A  kézben maradt lapokért 
még 30-at, ez 50. Minthogy be volt mondva, ez 
100 és a flössért ennek a duplája, tehát 200 pont 
a nyereség.

Bridzs.

Ez a játék korunk legdivatosabb szórakozása. 
Szabályai bonyolultak. Ahhoz, hogy valaki önállóan 
játsszék, a szabályok ismeretén kívül még gyakor
latra van feltétlenül szüksége.

1. Négyen játsszák, francia kártyával. Egy- 
cgv játékhoz voltaképen csak egy csomag kártyát 
használnak, de időmegtakarítás kedvéért az egyik
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Csomagot már előre megkeverik, hogy ne kelljen 
minden osztás előtt kiilön-külön keverni.

2. A  bridzs páros játék, ez annyit jelent, hogy 
a két egymásnak rendelt játékos egy befejezett 
játszmacsoportig, robberig, együtt marad, egyforma 
anyagi kockázattal és teljesen egyenlő haszon
lehetőséggel játszik. A  pár játékosai egymással 
szemben ülnek.

3. A  játék első mozzanata a helyválasztás. 
A  négy játékos egy csomag kártyából húz egy-egy 
lapot. A  két nagyobbik rangú kártya tulajdonosa 
játszik együtt a másik kettő ellen. A  legnagyobb 
rangút húzó választ helyet, kártyacsomagot és ő 
oszt legelőször. Az osztótól baloldali keveri meg a 
csomagot, a jobboldali elemeli. A  szemközt ülő meg
keveri, előkészíti a csomagot a következő osztáshoz 
és utána jobbkéz felé teszi. Egy későbbi partié 
előtt mindig az a játékos oszt, kinek balkezénél 
fekszik a kártyacsomag. Elemelteti a jobboldali 
szomszédjával.

4. A  bridzsben minden tevékenység sorrendje 
baloldali irányú, azaz az óramutató járásával meg
egyező. Osztás, osztások egymásutánja, licitálás, 
a játék mind ilyen irányban megy. Az osztó az első 
lapot baloldali szomszédjának adja, majd egyenként 
kiosztja a csomagot. Az utolsó lapot ő maga kapja.

5. Az osztás után történik a licitáció, amelyet 
az osztó kezd. A  licitáció célja az adúszínnek, illetve 
szanzadú játéknak megállapítása, továbbá a teljesí
tendő, felvevő által vállalt ütések számának meg
határozása.

6. Az egyes bemondások, felvételek arra vonat-
8
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koznak, hogy a felvevő vállalja, hogy az általa pro
ponált adúszín esetén partnerével együtt bizonyos 
számú (7—13) ütést hazavisz a játék során. A  leg- 
alacsonyobb bemondás 7 ütésre kötelez, a legna
gyobb 13-ra.

7. A  licit formailag egy szám és egy szín emlí
tése. A  szám a teljesítendő ütéseket határozza meg, 
a szín pedig az adú proponálása. A  szám egytől 
7-ig lehetséges. Az egyes bemondás 7 ütésre köte
lez, a 2-es 8-ra és így tovább mindig 6-tal több 
ütésre, mint a licitálásnál kimondott szám. Az egy 
pikk-licit jelentése tehát: vállalom, hogy pikk adú 
esetén partnerem lapjával együtt 7 ütést fogok 
hazavinni.

8. Minden játékos részt vesz a licitálásban, sőt 
mindig nyilatkoznia kell valahányszor a licit sora 
rákerül. Nyilatkozata lehet egy aktív bemondás, 
lehet passz és lehet kontra. Ha valamelyik játékos 
aktív bemondást eszközöl, vagy kontrázik, akkor a 
többieknek is joguk van újból licitálni, mégha elő
zőén passzoltak is. A  Imitációnak akkor van vége, 
ha egy bemondásba a többi 3 játékos belenyugodott, 
passzolt.

9. A  licitálásnak emelkedő tendenciát kell mu
tatnia; egy következő licitnek a vállalt ütések szá
mában vagy pedig a proponált adúszín rangjában 
az előzőnél magasabbnak kell lennie.

10. A  színek rangsora a licitálás szempontjá
ból em^kedőleg:

treff káró kör pikk szanzadú. 
(Megjegyezzük, hogy ez a rangsor már a helyvá
lasztásnál is döntő, ha több ugyanolyan magasságú
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kártya rangsorát kell eldönteni.) Egv kör bemon
dást tehát túl lehet licitálni egy pikkel, vagy egy 
szanzadúval, de ha treffet vagy kárót akarunk 
játszani, már kettőt kell mondani.

11. Az emelkedő tendencia megkívánása nem 
jelenti azt, hogy ennek az emelkedésnek mindig a 
következő fokozatot kell betartania. Csapán az az 
előírás, hogy az előbbi bemondást legalább is túl 
kell licitálni. Mindenkinek joga van bármilyen 
ugrásszerű bemondásasl élni, tehát közbeeső foko
zatokat kihagyni. Tehát pl. egy káró után közvet
lenül 4 pikket is mondani. Aki nem akarja az előtte 
történt bemondást túllicitálni, az passzol.

12. Kontra és rekontra. Minden játékosnak joga 
van, amikor sorra kerül, az ellenfél utolsó bemon
dását megkontrázni. Ez annyit jelent, hogy a par
tiban kiosztásra kerülő prémiumokat kb. megdup
lázza. Ez a kontra azonban csak akkor érvényes, 
ha azt túl nem licitálják. Ha később visszatérnek 
arra a színre, amelyet előzőleg az ellenfél meg
kontrázott, az előbb leadott kontra már nem érvé
nyes,, és ha valamelyik játékos duplázni akarja a 
tétet, ismét kontráznia kell. Egy megkontrázott 
játékot a kontrázó bármelyik ellenfele megrekon- 
trázhat. Ez már kb. négyszerezést jelent. Mégegy- 
szer hangsúlyozzuk, hogy a kontra, illetve rekontra 
nem jelenti a licitáció végét, a többi játékosok még 
bármilyen új bemondással élhetnek, amelyiknek 
azonban azt a bemondást, amelyet megkontráztak 
természetesen túl kell licitálnia.

13. Minden játéknak van egy felvevő játékosa. 
Felvevő lesz az a játékos, aki az utolsó licitben ki-
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mondott, tehát végső vételnek elfogadott színt a
felvevő pár két játékosa közül egyedül vagy előbb 
licitálta. Hogy úgy mondjuk, aki a színt „kitaláltad

14. A  licit befejezése után következik a tulaj- 
donképeni játék. A  játékot az indítja el, aki a fel
vevő játékostól balfeló ül.

15. Miután egy kártyáját láthatóan kitette az 
asztalra, a sorrendben utána következő játékos, 
tehát a felvevő partnere, összes lapjait nyíltan ki
fekteti az asztalra. Ez a játékos a lejátszás tarta
mára megszűnik aktív részt venni. Az ő kártyáit 
a felvevő dirigálja. A  térítőnek (angolul: Dummy, 
olv. dömi) nincs joga beleszólni, tanácsot adni 
senkinek.

16. A  lejátszás szabálya az, hogy minden játé
kosnak sorrendben kell a hívott színhez hozzáadni; 
éspedig köteles színre-színt adni. Ha a hívott színű 
kártyája már nincs, joga van bármilyen másszínű 
lapot adni, tehát adút is. Ebben a tekintetben a 
bridge-játék szabálya eltér más játékoktól, mert 
nem kötelező adút adni, ha más szín nincs.

17. Egy ütésbe 4 kártya kerül, minden játékos
tól egynegy. Az ütést az nyeri meg, aki a hívott 
színből a legmagasabb kártyát adta. Ha adú vagy 
adúk kerültek az ütésbe, a legmagasabb adú csi
nálta az ütést.

18. A  következő ütésre az hív ki, aki az előbbi 
ütést megcsinálta.

19. A  játék célja minél több ütést megszerezni. 
Mint már mondottuk, ez páros játék, a partnerek 
által megszerzett ütések együtt számítanak, tehát
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általában nem szükséges átütni azt az ütést, ame
lyet a partner már megszerzett.

20. Ha a felvevő pár megcsinált annyi ütést, 
amennyire a licit során vállalkozott, bemondását tel
jesítette. Ha többet csinált, akkor ú. n. szürtrikket 
ért el. Ha nem csinált eleget, bukott.

21. Minden egyes játszma után egy eredmény
lapra, szkórlapra felírják a játszma eredményét, 
prémiumok alakjában. Ha a felvevő pár bemondá
sát teljesítette, esetleg szürtrikket csinált, prémiu
mot kap; viszont ha elbukott, az ellenfél ír pré
miumot.

22. Egy robber féljátékokból „monsokból“ áll. 
Egy féljáték teljesítéséhez 100 előmeneteli pontot 
kell egy játékospámak elérnie. Előmeneteli ponto
kat felvétel vállalása és annak teljesítése által 
lehet szerezni. Előmeneteli pontokat a bemondott, 
tehát haton felül vállalt ütésekért kapnak, még-
pedig bemondott ütésenkint:

treff adú esetén 20
káró adú esetén 20
kör adú esetén 30
pikk adú esetén 30

pontot kap a felvevő pár. Ha szanzadú volt a tel
jesített felvétel, akkor az első bemondott ütésért 40, 
a többi bemondott ütésekért 30—30 pont a jutalom.

Ezek szerint 5 treff, 5 káró, 4 kör, 4 pikk,
3 szanzadú bemondása és teljesítése már egy fél
játékot eredményez.

23. A fent ismertetett árjegyzék kontra esetén 
duplán, rekontra esetén négyszeresen számítandó.
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24. Nem okvetlenül szükséges egy féljátékot 
egy leosztásban írni, történhetik ez részletekben is.

25. Ha az egyik játékos pár egy játszmában 
100-nál több előmeneteli pontot szerez vagy az előző 
részírással együtt túllépi a 100-at, azért ezt a 
különbséget, ezt a többletet, mint előmeneteli pon
tot tovább nem viheti.

27. Amelyik játékospár egy féljátékot meg
nyer, belibe került. Beliben lévő párnak a bukásai 
drágábban számítanak.

28. Amelyik játékos pár előbb szerez két man- 
sot, az nyerte a robbert. Robber után újra húznak 
a kártyából és a játékosok új párosításban játsza
nak tovább.

29. Az előmeneteli pontokat az egyéb prémiu
moktól megkülönböztetendő az eredménylapra egy 
vízszintes vonal alá írjuk, a többi prémiumot pedig 
a vonal fölé. A  szkórlapnak egy robber eredményé
nek elkönyvelésére szánt helye két függőleges osz
lopból, rovatból áll. A  baloldaliba az író mindig a 
saját jó pontjait írja, a jobboldaliba az ellenfél jó 
pontjait

30. Alább közlünk egy táblázatot, melyen az 
egyes prémiumok nagyságát tüntetjük fel. Az is
mertetett szűr és bukás prémiumon kívül jutalmat 
kap még az a játékos pár is, amelyiknek sikerült a 
robbert megnyerni. Ez a legnagyobb prémium és 
voltaképen a játék ennek a megnyeréséért folyik. 
Ha a robberben összesen csak két befejezett fél
játék volt (az egyik pár nem került belibe), a nyer
tes 700 pont prémiumot ír. Három féljátékos robber 
esetén 500 a robber-prémium.
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31. Ha valamelyik jétékosnak az adúszínből az 
ász, király, dáma, bubi és tizes közül bármelyik 
4 kezében van, figura-prémiumot ír, 100-at. Ha 
mind az 5 figura egy kézben van, a prémium 150. 
Hasonlóképen szanzadú játéknál 150 prémiumot 
kap az, akinél a 4 ász egy kézben van.

y Fekete macska.

A  játék osztási, keverési rendje ugyanaz, mint 
a bridzs-nél. A  játék ütések formájában zajlik le, 
azonban asztal nincsen, adii nincs.

Az osztó után ülő indul. Színre-színt kell adni, 
ha nincs, bármi mást. Aki ütött, az hív ki a követ
kező ütéshez.

A  játék lényege az, hogy aki ütésében vala
melyik körlapot, vagy a pikk-dámát (ez a fekete 
macska) hazaviszi, büntetőpontot kap, a büntető
pontok nem minden rossz lap után egyenlőnk, 
hanem - 1

körlapok, kettestől 9-ig, drb-ja 1 pont,
kör-tizes 2 „
kör-bubi 3 „
kör-dáma 4 „
kör-király 5 „
pikk-dáma 13 „
Aki egy ütést sem vitt haza, az 20 jó pontot 

kap. Aki vitt ugyan haza ütéseket, de nincs benne 
büntetőpontos lap, az 10 jó pontot kap. Ha egy 
játékos az összes büntetőpontos kártyát egy par
tieben összeszedi, : 41 büntetőpontot kap, viszont 
a partie-ban senki sem kap jó pontot.
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Minden egyes partié után felírják az ered
ményt. Ez oly módon történik, mint a röminél: a 
büntető pontokat +  értelemben (hozzáadás), a jó 
pontokat — értelemben (levonás) könyveljük el. 
Egy partie-ban ketten is kaphatnak jó  pontot. 
Minden játékos nulláról indul. A  játék bulira 
megy. Egy buli akkor fejeződik be, amikor vala
melyik játékos a 100 rossz-pontot túlhaladta. Az 
a játékos, aki ebben az időpontban a legjobban áll, 
az nyeri a bulit. Ez annyit jelent, hogy a többi 
játékosok összegéhez még 100—100 pontot adnak. 
Megjegyezzük, hogy ha egy partié során vala
melyik játékos már nyilván kiesett, hiszen a haza
vitt rosszpontjait hozzászámítva a felíráshoz, már 
a 100-at túlhaladja, azért ezt a partiét végig kell 
játszani.

Amikor a buli befejezésekor ketten egyformán 
legjobban állnak, az elszámolás úgy történik, hogy 
egyiküknek sem írunk fel 100 pontot, de a másik 
két játékos megkapja ezeket.

y. Karamufti.

Két csomag römikártyával játsszák (4 joker) 
2—6-an. Mindenki 8 lapot kap. Aki a csomagot el
emeli, jókert vagy bubit rabolhat. Az osztótól 
jobbraülő kitesz egy lapot és az utánakövetkező- 
nek ugyanolyan színű, vagy ugyanolyan rangú 
kártyát kell rátennie. Aki nem tud, vagy nem akar 
ráadni, az a talonból húz mindaddig, amíg meg
felelő lapot nem kap, de legfeljebb háromszor húz
hat. Akinek elfogytak kártyái, az nyert.
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Jókert vagy bubit bármilyen kártyára lehet 

tenni. Joker lerakásánál az előző lap jellege marad 
érvényben. Bubi letételénél viszont a következő 
kártyának a bubi színében kell lennie.

A  vésztőknél kézben maradó lapok a következő- 
képen számítanak:

bubi vagy joker 13
ász 5
király 4
dáma 3
a többiek 1

A  parti nyertese mindenkitől egy egységet 
kap. Általában bulira játsszák, 31 pont a kiesési 
határ. Visszavásárlás kötelező egy egységért. 
A buli nyertese mindenkitől 5 egységet kap.

- Tarokk.

Igen sok fajtája ismeretes, nálunk legnépsze
rűbb a „Páskievics“ tarokk. Ezt ismertetjük.

Négyen játsszák tarokk kártyával, ebben 
22 tarokk van és 20 „szín“ . A tarokkok római szá
mokkal vannak I-től X X I-ig  számozva, a 22-es a 
skíz (Harlequin jelmez). Az I-es tarokk neve a 
„pagát“ .

4 szín van: treff, káró, kör és pikk. Minden 
színben öt lap van, király, lovas, dáma és fiú. 
A fekete színekben tizes, a piros színekben ász. 
E játékban a tarokkok az aduk, a nagyobb szám 
üti a kisebbet. A  figurák ütőrendje: legnagyobb
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az ász, utána a király stb., végül a tizes, illetve az ász.
Az osztás rendje: Először 6 lapot-, a talont, 

félretesznek, azután mindenki kap ötöt, majd min
denki négyet. Jobbfelé megy az osztás és a játék.

Az osztó kezdi a licitet. Licitálni csak honőr 
(skíz, huszonegyes és pagát) birtokában lehet. 
A  licitálás formája az, hogy 3-at, 2-t, 1-et vagy 
„Solo“ -t mondanak vagy passzolnak. A  sorrendben 
később következő, ha már előtte licitáltak, csakis 
egy kisebb szám bemondásával szólalhat meg. Az 
előbbülő licitáló viszont „tarthatja" a licitet ugyan
annyival, mint amennyit a másik mondott, de 
jogában áll kevesebbet mondani.

A licitálás befejezése után a talont felveszik. 
Aki az utolsó szót kimondta a licitben, aki győztes 
volt, annyi lapot vesz fel, ahányas számban a 
licitet megnyerte. Ha szólót mondott, nem vesz a 
talonból. A  talon megmaradó lapjait a többi 3 játé
kos veszi fel és pedig ha 3 lap marad, mindenki 
egyet kap, ha 4 lap marad, a győztes után ülő 
kettőt, a másik kettő egyet-egyet vesz, ha 5 lap 
marad, 2 és egyet vesznek, 6 esetén mindenki 2-őt 
kap még. Ki-ki ahány kártyát vett, annyit le kell 
fektetnie, szabály az, hogy királyt és honőrt nem 
szabad a talonba fektetni, de tarokkot igen, azon
ban ezt be kell jelenteni: két tarokk fekszik vagy 
egy tarokk fekszik. A  játék során ketten szövet
keznek. Éspedig a licitben győztes az egyik tarok 
kot, illetve annak a megnevezett tarokknak birto
kosát partnerül hívja, pl.: „Segít engem a 20-as 
tarokk." Honőrt ilyen formában hívni nem lehet. 
Ez azt jelenti, hogy a hívott játékos a hívóval
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együtt párt alkotnak a másik kettő ellen. A  játék 
elsősorban a parti megnyerésére megy. A  cél minél 
több értékpont hazavitele. A honőrök és királyok 
5-öt számítanak, a dámák 4-et, a Chavallok (lova
sok) 3-at, a bubik kettőt, az ászok vagy tizesek és 
a tarokkok egyet-egyet. Amelyik pár negyvenhét 
pontot hazavitt, megnyerte a partit. A  talon lapjai 
helyett lefektetett kártyák annak számítanak, aki 
fektette őket.

A  partinál sokkal többet írnak a mellékfigurák 
és pedig a trull (a pár a három honőr hazavitelét 
vállalja), a 4 király (a pár mind a négy király haza
vitelét vállalja), a pagát ultimó és a volát. Ezek 
a bemondások fokozatosak. Ez annyit jelent, hogy 
az egyik bemondással a következőre invitálunk.

A  licitálásban bizonyos határozott konvenció 
kötelező arra, hogy milyen honőr birtokában és 
milyen melléklappal hányat kell mondani és utána 
melyik lapot kell segítségül hívni. Ezeknek az invi- 
tálási szabályoknak a be nem tartása renonsz jel
legű. A  pagát ultimó 10 pont. A  hármas volát 6, a 
kettes 12, az 1-es 18 és a szóló 24 pont.

Speciális figurája a tarokknak a 21 fogás. Ha 
a skísz valamely ütésben a 21-est elüti, akkor a 
21-es birtokosának ellenfelei 21 pontot nyernek. 
Ez a figura bemondható, amely esetben 42 pont a 
jutalom.

A tarokknál minden figura kontrázható, re
kontrázható is épúgy a parti is. Nem tudjuk isméi- 
tetni a pontértéket, mert társaságonkint különbö
zőek és a játék megkezdése előtt kell ezt illetőleg 
informálódni.
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A  volté.

A  kártyával való bűvészkedés alapelemei: 
a Volté,
a kártyák forszirozása, 
az escamotage 
és a filirozás.

Aki ezeket ügyesen csinálja (és ehhez nagyon so
káig kell valamennyit gyakorolni, az a legtöbb 
kártyabűvészetet könnyen el fogja tudni végezni. 
Itt következnek először is ezek az alapmutatvá
nyok.

Volte-nek nevezik azt a kézügyességi mozdu
latot, amellyel egy csomag kártyának egy vagy 
több felüliekvő iapját észrevétlenül a csomag köze
pébe csúsztatjuk.

A „volte“ mozdulatok:
1. Egy csomag kártyát úgy veszek a bal ke

zembe, mintha osztani akarnék.
2. A  jobb kezemmel letakarom. Közben azon

ban a balkezem gyűrűs ujját a csomag egyes lap
jai közé dugom. Ezzel a csomag egy alsó és egy 
felső részre oszlik.

3. A  jobb kéz középső ujjával, a gyűrűs és a
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hüvelyk ujjával megfogom az alulfekvő felét a 
csomagnak.

4. A  bal kéz középső és kis ujját a csomag 
felső felének a tetejére teszem. Az alulfekvő fél 
csomag így az alullevő bal kéz gyűrűs és kis ujja 
közé szorul.

5. A  jobb kézbe szorult félcsomagot észrevét
lenül kihúzom és a bal kézben levő félcsomag alá 
dugom, de nem emelem fel eközben a jobb keze 
met, mert azzal eltakarom ezt a műveletet a közön
ségem elől. I *

A  tükör elé állok és szorgalmasan gyakorlom, 
míg a kellő ügyességet el nem értem, mert ezzel a 
kézügyességgel sok bűvészmutatványra készülök 
elő. Amikor már kifogástalanul sikei*ült, akkor 
megkísérlem mindezt egy kézzel:

1. A  bal kezembe veszem a kártyacsomagot és 
ezt, a gyűrűs ujjamat a csomagba dugva két részre 
osztom, olyképen, hogy az egyik felét a hüvelykujj 
alsó íze és a mutatóujj töve közé szorítom, a másik 
felét a középső és a gyűrűs ujj felső íze közé tolom, 
a két félcsomagot tehát egymástól elválasztom.

2. A  mutatóujjamat és a kis ujjamat az alsó 
félcsomag alá dugom és hozzászon tóm a felül fekvő 
ujjaimhoz, közben arra ügyelek, hogy a hüvelyk
ujjam szilárdan fogja és el ne csússzék.

3. Kinyújtom az alsó félcsomagot szorító 
4 ujjamat annyira, amennyire csak tudom, úgy, 
hogy kihúzhatom az alsó félcsomagot és most már 
nem lesz a felső félcsomag alatt, hanem mellette.

4. Ebben a helyzetben az alsó félcsomag a 
képes felével felfelé néző helyzetbe jut. Most vissza-
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húzom a felső félcsomagot szorító hüvelykujjamat 
és arra egyidejűleg ráfordítom a többi ujjammal 
megfogott félcsomagot. Ezzel a csomag alsó fele 
a felső fölé került.

5. Kihúzom a kártyák közül a hüvelykujja
mat, a mutató ujjamat és a kis ujjamat, úgy, hogy 
egész kézzel összetolva a kártyákat, ismét rendbe 
feküdjenek.

Aki ezeket a fogásokat eltanulja, az a mutat
ványok legnagyobb részét könnyűszerrel elvégez
heti.

A  kártyák forszirozása.

Egy vagy több lap forszirozása egyértelmű 
azzal, hogy azokra, akik egy-egy lapot kihúznak 
a csomagból, iráerőszakoloin, hogy melyik lapot 
húzza, anélkül, hogy azt észre venné.

A  forszirozás rendszerint együtt jár a volté
vel, még pedig olyképen, hogy a csomag tetejére 
az előadó bűvész egy vagy több olyan kártyalapot 
tett, amelyeket már előzőén megnézett és meg- 
jegyzett magának.

A  bemutatást azzal kezdi, hogy a kártya
csomagot legyezőszerűen széjjel teríti és a felül- 
fekvő ismert lapokat a volté segítségével a csomag 
közepébe dugja.

Ennek megtörténtét követi a tulajdonképeni 
forszirozás úgy, hogy a balkéz hüvelykujját arra 
a (csomag közepére csúsztatott) kártyára teszi, 
amelyet megjegyzett magának és miközben úgy
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nyújtja át a legyezőformájú csomagot a nézők 
egyikének, hogy a hüvelykujjtól jobbra levők kő 
zül húzzon ki egy lapot. Gyorsan odacsúsztatja a 
hüvelykujjával a mutató ujja felé azokat, amelye
ket már előzőleg megnézett, ami azt a látszatot 
kelti, hogy mennél több közül választhasson, de 
közben azt a lapot, amelyiken a hüvelykujj van, 
még egy kissé előre tolja, szinte a néző ujjai közé 
dugja. Amint a néző ehhez hozzáért, a balkézben 
lévő kártyákat a bűvész lesüllyeszti, hogy a meg
érintett lap a néző kezében maradjon. A  forsziro- 
zással a néző kényelmét szolgálva jóformán a ke
zébe toljuk a kártyát. A  balkéz lesüllyesztésével az 
az egy lap marad a kezében.

Ha az előadónak az első lap forszirozása sike
rült, egy másik néző felé fordulva összetolja a 
kártyacsomagot anélkül, hogy a hüvelykujját, ame
lyet most a második megjegyzett kártyára helyez, 
elmozdítaná és elismételi a műveletet.

Tehát könnyű szerrel mondhatja meg, a 
hüvelykujja segítségével, hogy a nézők melyik 
lapot húzták ki a csomagból.

Escamotage (az elcsenés).

Egy kártyalap eszkamotirozásához az egész 
csomagot a bal kézbe kell venni és a jobb kézzel 
letakarni.

A  bal kéz híivelyujjával a legfelső lapot kissé 
előre kell tolni és egyidejűleg a középső ujjal a 
jobb tenyér felé kell nyomni. A  jobb tenyér behajlí-
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tásával bélésbőrül a kártya, anélkül, hogy azt tar
tani kéne.

Ennek a fogásnak azonban észrevétlenül kell 
megtörténnie, tehát meg kell figyelni, hogy:

1. a jobb kéz összes ujjai záródjanak, nehogy 
kilássák közöttük a kártya;

2. ne legyen a kézmozdulat feltűnően erőlte
tett és

3. hogy a mutatvány alatt a csomagot mindig 
fogja a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujja,

A filirozás.

A kártyák changirozása (csendzelése) cseré
lése. Ecélból a csomagot a bal kézbe kell venni és 
annak hüvelykujjával a legfelső lapot kevéssé 
előretolni.

A  balkéz fogja az elcserélendő lapot és a bal
kéz hüvelyk- és mutatóujjával a balkéz hüvelyk
ujja alá csúsztatni. Ezzel egyidejűleg ugyancsak 
a balkéz mutató- és középujjával az előretolt lapot 
meg kell fogni és az előrecsúsztatottat el kell eresz
teni. A  hüvelyk és a többi ujjal újra rendbe hoz
zuk a csomagot.

A  művelet alatt mindkét tenyerünket lefelé 
fordítjuk, akkor kevésbé veszik észre.

A  kézügyesség elsajátításához eleinte csak na
gyon lassan végezzük a gyakorlatot. Később úgy 
fog menni, hogy már nem is nézünk a kártyákra, 
hanem szóval tartjuk nézőinket és végezzük a mu
tatványt.



A három felső.

Az egyik felsőt észrevétlenül a kártyacsomag 
tetejére teszem.

A  másik három felsőt és egy királyt kirakom 
az asztalra.

Ezt követi az előadás:
„Három diák (a három felső) egy sűrű 

erdőbe téved, ahol meglepetésszerűen elébük 
toppan egy rablóvezér (a király). Az életüket 
féltő diákok azzal a szerencsés ötlettel fordul
nak a haramiavezérhez, venné be őket a ban
dájába. A  haramia rááll az alkura és elvezeti 
őket barlangjába, rablótársaihoz.

A  diákok a legelső alkalmat arra használ
ták fel, hogy megszökhessenek, még pedig úgy, 
hogy mindegyik más-más irányba indult.'4 
Az egyik felsőt a kártyacsomag tetejére, 
a másodikat a kártyacsomag fenekére, 
a harmadikat a kártyacsomag közepébe teszem. 

A  haramiák felfedezik a szökést.
A  vezér maga indul a keresésükre.

A  királyt a csomag tetejére teszem.
Felkérek valakit a társaságból, hogy emeljen. 

Ezzel a legalsó kártya, ami tudvalévőén az egyik 
felső, a király fölé kerül, amely alatt pedig már 
fekszik két felső. Ha most a kártyacsomagot szét
teregetem, ismét együvé került a három felső és 
a király. (Tehát a rablóvezér megtalálta a diáko-
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kát.) Azt aligha veszi észre valaki, hogy az első- 
ízben felmutatott felsők színének egyike más.

A rejtélyes papírcső.

A  mutatványhoz egy papírcső szükséges, ami
lyenben külföldön a folyóiratokat küldik szét, vagy 
amilyenben az okmányokat, diplomákat őrzik. Ha 
nincsen, könnyűszerrel készíthetünk. Egy körül
belül 15X60 cm nagyságú keményebbfajta papi
rost összecsavarunk és összeragasztjuk.

Felmutatjuk ezt a csövet a közönség előtt: 
„íme, nézzétek, ez Tysko de Brache varázshengere. 
Ennek az a csodálatos tulajdonsága van, hogy 
mindent, ami belékerül, meggyógyít. Nem hiszi
tek! Kipróbálhatjátok! Nem fáj véletlenül vala
kinek a feje! Dugja bele a csőbe és azonnal elmú
lik a fejfájás. Úgy látom, senki sem akarja kipró
bálni, hát én magam bemutatom a csodát.“

Most előveszünk egy 5 méter hosszú zsinórt, 
felkérünk két hölgyet a társaságból, hogy tartsák 
a zsinórt kifeszítve, de előbb áthúzzuk a zsinórt 
a hengeren. A  henger most a zsinór közepén fog 
feküdni. Jobbkezünkbe veszünk egy na,gy ollót, 
balkezünkkel megfogjuk a papírcsövet és egy 
varázsszót kiáltva: „Kolano Alaffi, Bendegúz*4, 
keresztülvágjuk a csövet. Természetes volna, hogy 
a csővel együtt a zsinórt is átvágjuk, de mi törté
nik! Csodák csodája! A  zsinór érintetlen, ép ma
radt, semmi baja sem történt.

Mi a trükk kulcsa! A  cső közepén egy lyuk
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volt és amikor a csövet átvágjuk, a lükön egy kissé 
kihúzzuk a zsinórt. íg y  az olló kikerüli a zsinórt, 
szóval nem vágja át.

Amikor a varázscsövet két darabban felmutat
juk, természetesen ügyelünk arra, hogy pontosan 
ott fogjuk, ahol az előkészített luk van.

Óraösszetörés.

A  közönség valamelyik tagjától egy zsebórát 
kérünk kölcsön, lehetőleg újat, jól járót. Most egy 
kis mesét mondasz arról, hogy a múltkoriban ez a 
mutatvány nem sikerült .és az óra tulajdonosa 
„kissé bosszankodott” . Előveszel egy selyem zseb
kendőt és beleteszed az órát, majd az órával együtt 
leteszed az asztalra és egy kalapácsot markolsz 
meg.

— „Üssek?”
Biztosan lesznek, akik buzdítanak és te mókás 

játék után 5—6 kemény csapást mérsz a zseb
kendőre.

— És most nézzük meg az órát, — mondod — 
ha igazán jóminőségű, semmi baja sem lesz.

Felemeled az zsebkendőt és semmi sincs ott, 
eltűnt az óra.

— Úgy látszik, atomokká vertem szét.
Majd megkéred az óra tulajdonosát, hogy jö j

jön oda hozzád és te a legnagyobb álmélkodás kö
zepette az ő zsebéből veszed ki az órát.

A csoda magyarázata az, hogy a kabátod jobb
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ujjábán belül váltnál egy erős gumiszalag van 
megerősítve, amelynek végén egy kapocs (kara
biner) van. Amikor az órát a kezedben felmuta
tod, már a gyűrűje be van csatolva és amikor a 
zsebkendőbe teszed az órát, elengeded a gumit és 
az óra beugrik a kabátod ujjába, ahonnan azután 
a szükséges időpontban előhúzhatod.

Gondolj egy számot — kitalálom!

Felszólítunk valakit, hogy gondoljon egy szá
mot, de tizen alulit, hogy könnyebben menjen 
majd a számolás.

Tegyük fel, hogy az illető 6-ot gondolt. A  ki
találás módja a következő:

a szám, amit a játékos gondolt: 6
vegyen hozzá mégegyszer annyit: 6 +

ez összesen: 12
én adok hozzá húszat: 20+

ez összesen: 32:2
az eredményt ossza el kettővel,

marad: 16
ebből vonja le azt a számot, amit

eredetileg gondolt: 6—
~ 1 Ö ~

Az eredmény tíz. Mindig a mi általunk hozzá
adott szám fele a maradék. Ha húszat adnak hozzá: 
tíz, ha harmincat adunk hozzá: tizenöt és így 
tovább.
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Összeadóművészet.

Előveszel egy papírszalvétát és megkéred a 
társaság hat tagját, hogy annak hat különböző 
hajtására írjanak fel egy-egy kétjegyű számot. 
(Ceruzát adsz kerükbe.)

Most a szalvétát megkalapálod és azt mondod, 
hogy összekovácsolod a számokat. Majd odaadod 
a szalvétát a társaság egy hetedik tagjának, 
hogy ellenőrizze az összeadásodat. Amikor ő el
készült ezzel és hangosan megmondja az összeget, 
te az asztalodnál lévő táblát megfordítod és m ii/ 
csodálatos, azon nagy számjegyekkel írva ott lát
ható az összeg.

A  megfejtés: Előkészítettél egy papírszalvé
tát, különböző írásokkal ráírtál 6 kétjegyű számot 
és összegüket ráírtad a táblára, mindezt a mutat
vány előtt. Az ellenőrnek azután nem azt a szal
vétát adod oda, amelyiket a társaság írt, hanem 
amit te készítettél elő.

Hogyan fogják hívni a feleségét?

Ezt a játékot csak férfiakkal lehet játszani. 
Ezek közül is csak olyanokkal, akiknek tudjuk a 
nevét és akikről azt is tudjuk, hogy nőtlenek.

Például: Nagy Péternek azt mondjuk, hogyha 
elvégez egy csomó számtani műveletet és meg
mondja nekünk a végeredményt, mi megjósoljuk 
neki, hogyan fogják hívni a feleségét.

Erre nyilván mindenki kíváncsi lesz. Nagy
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Péter tehát leül; papírt és ceruzát vesz a kezébe 
és a következő feladatokat adjuk neki:

Gondoljon egy számot, ezt szorozza meg egy 
másik számmal. Az eredményt ossza el egy har
madikkal, ehhez megint adjon hozzá egy negyedi
ket; most újra osztások, szorzások, kivonások 
következnek. Addig dolgoztatjuk, amíg láthatóan 
el nem fárad és bele nem ún. Nem szabad túl
sókéig feszíteni a húrt. A  kellő pillanatban meg
kérdezzük a végeredményt. Amikor megmondja, 
egy-két másodpercig még gondolkozunk, mintha a 
lehetőségeket kombinálnánk magunkban. Azután 
megmondjuk neki, hogy Nagy Péternének fogják 
hívni a feleségét.

Póker kocka.

A játék különösen a nyugati american bárok
ban, Amerikában és a hajókon divatos. Nagyon 
sok változata van.

öt póker kockával játszák. A  kockák hat olda
lán a römiből és a francia kártyáról ismert figu
rák: kilences, tizes, bubi, dáma, király és ász. 
A  játék célja: minél nagyobb értéket dobni az öt 
kockából.

Még pedig a következő szabályok szerint: 
Mindenki háromszor dobhat, de joga van már az 
első vagy második dobás után megállni, ha vala
melyik előbbi dobását megfelelőnek tartja. Ilyen
kor azért tanácsos megállni, mert nem a legmaga
sabb értékű dobás, hanem az utolsó dobás számít.



A dobások értékének sorrendje:
1. ö t  különböző (tehát minden kocka más-más 

lapjával fordul fölfelé). Ez a legrosszabb dobás.
2. Une paire (ejtsd ün per), páros dobás. Két 

egyforma és három különböző kocka fekszik a 
dobás után az asztalon. Például: Két tizes, egy 
kilences, egy bubi és egy ász.

3. Deux paire (ejtsd dö per), kettős páros, két 
páros kocka és egy ötödik különböző.

4. Ennél jobb a brélans (ejtsd brélan). Amikor 
három egyforma és két különböző kocka fekszik az 
asztalon.

5. Igen jó  dobásnak számít már a carré (ejtsd 
karé), négy egyforma és egy különböző kocka.

6. Full house (ejtsd fül haus). Ami körülbelül 
táblás házat jelent magyarul: három egyforma és 
két egyforma kocka esett az asztalra.

7. A  legjobb dobás a maximum, ö t  egyforma 
kocka. Elég ritkán fordul elő. E sorok írója, ami
kor legelőször vett életében kockát a kezébe, maxi
mumot dobott.

Fontos szabály, ha a két játékos három-három 
dobás után egyformán áll, még egy döntőt dobhat
nak. Ha ez is egyforma, egyikük sem nyer és új 
forduló kezdődik.

Póker-változat.

Az előbbi fejezetben a kockajáték egyik nép
szerűbb alakját adtuk. Lehet kicsit komplikáltab
ban is játszani, a póker szabályainak segítségével.
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Ebben az esetben: új nyerőtételek a tere, a 
kvart és a kvint.

A  tere három egymásután következő kocka, 
tehát például tizes, bubi és dáma, és két különböző 
kocka; ez jobb, mint a brélans és rosszabb, mint a 
carré.

A  kvart: négy egymásután következő kocka. 
Tehát például: kilences, tizes, bubi és dáma és egy 
különböző kocka; jobb mint a carré és rosszabb, 
mint a full house.

A  kvint: öt egymásután következő kocka, pél
dául kilencestől királyig. Jobb mint a full house 
és rosszabb mint a maximum.

Sokan játszák úgy a pókerkockát, hogy egy
forma értéknek vesznek például: három kilencest 
és három királyt. Tehát egyszerűen csak az egy
forma kockák számát veszik figyelembe. A  póker 
változatnál azonban a három tizes már nyer a há
rom kilencessel szemben, ilyenkor tehát nem követ
kezik pótdobás.

Pontozásos változat:
Itt az a feladat, hogy minden játékos sorban 

kidobja a hat kilencest, hat tízest, hat bubit és így 
tovább, minden figurát egész az ászig. A  játék 
menete:

Az első játékos dob, természetesen ismét egy
szerre mind az öt kockával.

Tegyük fel, hogy három tízest és két külön
böző lapot dobott. Most feljegyzik: egy dobásra 
három tizes. A következő dobásnál egy tízest dob 
és négy mást. Feljegyzik: eddig két dobásra négy 
tizes. A  következő dobásban nincs tizes, a negye-
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dik dobásban azonban megint van egy tizes, tehát 
az első játékos négyszerre dobta ki az öt tízest. 
(Ennyi tizes van ugyanis az öt kockán.)

A  játékos újra dob és most már más figurára 
játszik, egészen addig, amíg mind a hat figurából 
ki nem dobott ötöt-ötöt. Tegyük fel, hogy ez a 
következőképen sikerül:

a kilenceseket 
tízeseket 
bubikat 
dámákat 
királyokat 
ászokat 

valamennyit

6 dobással
5 „

11 „
2 „
7 „
3___

34 dobással
dől ín ki. Tegyük fel, hogy a második játékos az 
eredményt harmincegy dobással éri el. Ebben az 
esetben az első játékos veszített (és fizet, ha pénz
be megy a játék) három pontot.

A  játékosok előre megállapodhatnak abban, 
hogy mindig a dobások után szabadon választhat
ják-e ki azt a figurát, amelyre játszanak (ilyenkor 
természetesen mindenki arra játszik, amelyből 
elsőre a legtöbbet dobta) vagy pedig dobás előtt 
előre be kell mondaniok, hogy például „most a 
tízesre játszom“ . Ez természetesen lassítja a játé
kot. A  legegyszerűbb, ha a lapok sorrendjét ve
szik alapul, kilencessel kell kezdeni és ásszal kell 
végezni.

Előfordul, hogy valaki már százszor dobott és 
még mindig nincs készen, viszont előfordulhat az 
is, hogy valaki ötször egymásután öt-öt egyforma
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kockát dob. A  véletlenben sok fantázia van és 
éppen ez teszi a játékokat széppé.

Újabb változat:
Mindenki hármat-hármat dobhat az öt kocká

val és az nyer, aki a legmagasabb számot dobja. 
Ilyenkor a dobások összegét egyszerűen össze
adjuk. A  bubi tizenegyet, a dáma tizenkettőt, a 
a király tizenhármat, az ász tizennégyet ér.



S A K K J Á T É K
♦

Sakk

A sakk a szellemi életet élő ember legkedve
sebb játéka. Ez a játék bizonyos fokon túl művé
szetté, sőt tudománnyá nemesedhet s legjobb mű
velőit tiszteli és becsüli az egész világ. A  játék 
Perzsiából került hozzánk, de nem a perzsák vol
tak első mesterei, hanem a hindúk.

A  ma használatban lévő sakktábla szabályos 
négyzet alakú, amely 64 kisebb négyzetből van ösz- 
szeállítva, olyan módon, hogy világos és sötét színű 
mezők váltakoznak rajta.

A  játszók 16—16 figurával játszanak. A  figu
rák, vagy bábok világos és sötét színűek, úgy 
hogy a két ellentábor szabad szemmel megkülön
böztethető legyen.

Mindkét fél táborában 8 tiszt és 8 gyalogos 
van. Utóbbiakat népszerűén parasztnak is nevezik.
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Az egyes figurák nevei király, vezér (utób
bira népszerűbb a királyné elnevezés), bástya, futó, 
huszár (lónak is nevezik) és a gyalogos.

A  felállításnál mindenekelőtt arra kell ügyelni, 
hogy a játékos jobbkezénél világos sarok-kocka 
legyen.

A  felállítás sorrendje:
1. sor balról jobbra: Bástya, huszár, futó, ve

zér, király, futó, huszár, bástya.
2. sor gyalogosok. A  felállításnál mindig ügyel

jünk, hogy a világos vezér (királyné) világos, a 
sötét vezér pedig sötét mezőn álljon.

A  játéknál mindig a világos figurák vezetőjét 
illeti meg az első lépés.

A lépések módja:

A gyalogos.

A gyalogos csakis egyenes irányban előre ha
ladhat és sohasem léphet visszafelé. Ha eredeti ál
lásából mozdítjuk el, ebben az egy esetben kivéte
lesen joga van két kockát lépni, de ez nem köteles
sége. Minden további lépésnél csakis egy mezővel 
léphet előre. Ha előtte akár saját pártjabeli, akár 
ellenséges figura áll, ez a továbbmenésben akadá
lyozza, mert az előtte álló bábot semmiképpen ki 
nem ütheti. Ütnie csakis előre és jobbra, vagy bal
ra rézsűt irányban szabad. Ütés alkalmával a le
ütött báb helyébe lép.

Ha akár a világos, akár a sötét gyalogos hely
ből két mezővel lép előre s ezzel egy ellenséges
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gyalogos ütőkörén átlépve melléje kerül, akkor an
nak az ellenséges gyalogosnak jogában áll a helyé
ből két kockával előrehaladó gyalogost kiütni, 
úgy, mintha az csak egy mezőt lépett volna. Ezen 
ütést menetközben (en passant) való ütésnek ne
vezzük. A  menetközben való kiütésnél a kiütő gya
logos egy lépéssel (ferdén) előre kerül, tehát nem 
a két mezővel lépett gyalogos megállási helyére, 
hanem úgy helyezkedik el, mintha a kiütött gyalo
gos csak egy mezővel lépett volna.

A  gyalogosnak még egy kiváltsága van: ha 
előnyomulásában abba a sorba ér, ahol eredetileg 
az ellenséges tisztek állottak, akkor a gyalogos az 
illető mezőre való érésekor azonnal, tetszés szerinti 
(rögtön megnevezendő hasonló színű) tisztté vál
toztatandó, tekintet nélkül arra, hogy ilyen tiszt 
még a játékban van, vagy nincs. Lehet második, 
harmadik stb. vezér, huszár stb.

Jt FutÓ*
A  futó csakis ferde irányban mozoghat, előre 

és visszafelé, ebből következik, hogy ugyanazon 
futó mindig csakis ugyanazon színű mezőkön ma
rad. Mindegyik fél egy-egy a világos mezőkön 
haladó és egy-egy a sötét mezőkön haladó futóval 
rendelkezik. Ha a futó menetirányában ellenséges 
báb áll, úgy azt ütheti, az ütésnél azonban mindig 
a kiütött báb helyére lép. (Ez a szabály valameny- 
nyi bábra érvényes.) Saját táborából való bábon 
sem léphet keresztül. A  futó annál több mezőre hat, 
minél jobban közeledik a sakktábla közepe felé. A
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legrosszabb esetben 7, a legjobb esetben 13 mezőre 
léphet

A bástya mindig egyenes (a tábla egyik oldalá
val párhuzamos) vonalon jár. Irányváltozás csakis 
új lépéssel lehetséges. A  bástya bárhol áll. 14 koc
kára hat.

A vezér hatalmára a legelső, menetmódja ma
gában foglalja a futó és bástya mozgásait. Léphet 
tehát egyenes és rézsútos irányban előre, hátra 
vagy oldalt. A  vezér a legrosszabb helyzetben 21, a 
legelőnyösebb helyzetben 27 mezőnek ura.

A király a játék legfontosabb bábja. Az egész 
játék a király személye körül forog s elfogatásá- 
val, vagyis mattá tételével eldől a játék sorsa. Me
netmódja nagyon korlátolt, mert léphet ugyan bár
mely irányban, egyenesen vagy ferdén, de mindig 
csak egy mezővel odébb. Ha azonban egy mező, a 
király által nem üthető ellenséges tiszt ütőkörébe 
esik, arra a kockára a király rá nem léphet. Ezt 
úgy fejezik ki, hogy „sakkba lépni nem szabad".

Az elsáncolás. A  király egy különleges mozgá-

B M U I

Bástya.

Vezér.

A király. <^)



143

sát, amit minden játékban egyszer, a bástyával 
egyidejűleg végezhet, elsáncolásnak nevezzük. Az 
elsáncolás a következőképp történik: a király, akár 
jobbra, akár balra, (de csak az első, illetőleg az 
utolsó sorban) két kockát lép s ugyanazon lépésben 
az elsáncoló bástyát a király túlsó oldalára melléje 
tesszük. A  bástya tehát a királyt átlépi. Szabály 
először a királyt megérinteni s azzal megtenni a 
kivételes — két mezővel való — lépést s csak az
után fejezni be az elsácolást a bástyaátlépéssel.)

Az elsáncolás nem történhetik:
1. ha a király s bástya között báb (akár saját, 

akár ellenséges) áll;
2. ha a király vagy a bástya már lépett;
3. akkor, amidőn a király sakkot kap;
4. ha a király valamely ellenséges báb ütőkö

rébe (sakkba) lépne, vagy azon keresztülhaladna.

Huszár.

Az eddig tárgyalt bábok sohasem léphettek 
sem saját, sem ellenséges bábon keresztül. Ezen ki
váltsága csakis a huszárnak van, melynek menet
módja vagy ugrása minden más bábétól különbö
zik. Mozgása tehát a következő: egy kockát halad 
a tábla egyik oldalával párhuzamos irányában 
(mint a bástya), s ugyanazon lépésben folytatóla
gosan előre egy mezőt ferdén (mint a futó). Jel
lemző a huszár ugrására, hogy világos mezőn álló 
huszár mindig csak sötét kockára lép és viszont. A 
huszár ural 2—8 mezőt.
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Sakk! Matt. Remis.

Ha a királyok bármelyikét elfogják, a játék
nak vége. A  király az egyetlen báb, melynek meg
támad tatását jelezzük. Ily esetekben a támadó 
köteles ellenfelét hangos „sakk" szóval figyelmez
tetni.

A  megtámadott király „sakkját" táborának 
vezetője háromféleképpen háríthatja el:

1. kiüti a sakkot adó ellenséges bábot:
2. oly mezőre lép királyával, melyet nem ural 

ellenséges báb;
3. a sakkot adó báb és királya közé húz vala

mely bábjával.
Ha ezen három mód egyike sem lehetséges, a 

király „matt". A  mattá lett király tábora a vesztes.
Nem minden játék végződik mattal. Jobb ját

szók, ha belátják a küzdelem reménytelenségét, 
rendszerint önként megadják magukat.

A  király sakkban nem maradhat, ebből követ
kezik, hogy sakkba sem léphet. Ha valamely ki
rály táborának összes bábjait kiütötték, vagy nem 
léphetnek, takarva a királyt sakk ellen, s a király 
maga is, bár nincs sakkban, de nem léphet, mert 
a körülötte levő mezők ellenséges bábok ütőkörébe 
esnek, a játék „patt", azaz egyik fél sem nyerte 
meg.

A  patton kívül még remisvei végződhetik 
(egyik fél sem nyert) a játék:

1. ha egyik félnek sem marad elengendő ereje, 
hogy mattot adjon;

2. ha mindkét játszó háromszor ismétli lépését
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(senkit sem lehet más lépésre kényszeríteni) vagy 
ha az egyik vagy másik fél örökösen sakkot ad, 
mit nem lehet elhárítani;

3. ha marad is elegendő ereje a játékosok bár
melyikének, hogy mattot adhasson, de ezt 50 (egyes 
kivételes esetekben 75) lépés alatt megadni nem 
tudja.

A sakkjáték szabályai.

1. A  játék kezdete előtt a sakktáblát úgy ha- 
lyezzük el, hogy a jobboldali sarokmező világos 
legyen.

2. Ha a bábokat rosszul állítottuk föl, a negye
dik lépés megtörténte előtt helyreállíthatjuk. Ez 
később csakis az ellenfél beleegyezésével történhe
tik. Ez a szabály szól azon esetre is, midőn egy 
vagy több bábot elfeledtünk fölállítani.

3. A  játék kezdésjogát, (minthogy mindig vi
lágos lép először) s ezzel a bábok színét sorshúzás
sal döntsük el. A  játékkezdés több játék játszása 
esetén fölváltva történik. (Kivétel, ha egyik fél 
tisztet ad előnyül. Ez esetben rendszerint az előnyt 
adót illeti az első lépés.)

4. A  megérintett báb lépni, s a kézből kieresz
tett maradni tartozik. (A  játékosnak joga van, ha 
kezéből nem eresztette ki, a bábot bármely lehetsé
ges mezőre helyezni, még ha előbb más mezőre 
akarta is azt tenni.)

5. Ha a játékos nem akar lépni bábjával, ha
nem csak helyén igazítani készül, köteles ezt han-

10



gos „igazítok** szóval jelezni, mielőtt megérintené 
a bábot.

6. Ha ellenfelünknek egy bábját megérintjük, 
akkor kötelesek vagyunk azt, ha kiüthető, kiütni, 
ha nem üthető, büntetésül a királlyal lépni. Sza
bálytalan vagy lehetetlen lépés visszaállítandó s a 
király büntető lépést tesz. Ha a király lépni nem 
tud, a hibának nincs büntetése.

7. A  büntetésből lépő király egyúttal nem sán- 
colhat el.

8. A  gyalogos menetközben üthet. Tiszt nem.
9. Elsáncolni csakis a megengedett esetekben 

szabad.
10. Ha a királyt megtámadják, ezt hangosan 

„sakk** szóval jelezzük. Nem jelzett sakkot ellenfe
lünk nem 'köteles észrevenni, a sakk ellen nem 
védekező lépése után tett figyelmeztetésre a tett 
lépést visszaállítja s tetszése szerint parírozza a 
sakkot.

11. Aki az ellenfél által tett hibás lépést észre 
nem veszi s húz, büntető jogát elveszti; de ha a 
király maradt két vagy több lépésen keresztül 
sakkban, a tett lépések érvénytelenek s visszaállí- 
tandók, mert elsősorban a király helyezendő bizton
ságba.

12. Az ellenfél utolsó sorába bevitt gyalogos 
azonnal tisztté változtatandó. Lehet második, har
madik stb, (ugyanolyan színű) vezérré, huszárrá 
stb.



ASZTALI TENNISZJÁTÉK
*

Az asztali tennisz szabályai.

Tekintve, hogy az asztali tennisz olyan sport, 
amelyet zárt helyiségben, tehát szobában is lehet 
játszani, úgy tartottuk helyesnek, hogy szabályait 
felvegyük e könyv anyagába. Asztali tenniszt, ere
deti nevén ping-pongot ma már mindenütt játsza
nak ugyan, de szabályaival csak azok vannak tisz
tában, akik ezt a játékot sportszerűen űzik. Gyak
ran előfordul, hogy még aktív sportolók is zavarba 
jutnak valamely kétes és vitás esetben, ezért vezér
fonálul szolgálhat mindenkinek ez a fejezet, amely 
a nemzetközi Asztali Tennisz-Szövetség előírásait 
tartalmazza.

K e l l é k e k  :

1. Az asztal: téglalap-alakú. Hossza 2.75 m, 
szélessége 1.52 m. Felsőlapjának magassága a 
padlótól számítva 76 cm.

Az asztal lapja 2.5 cm vastag keményfából
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készítendő. A  felső lap, vagyis a játszófelület sötét- 
színű legyen, amely a fényt nem veri vissza. A  szé
leket 2 cm széles, fehér keret veszi körül. A  rövi- 
debb oldalak mellett húzódó vonal neve: „határ- 
vonal“ , a hosszú oldalak mellett húzódóké: „oldal
vonal".

2. Háló és hálótartók. A  játszófelületet két 
egyenlő részre osztja a határvonalakkal párhuza
mosan felállított háló, amely lent szorosan a játszó- 
felülethez simul, magassága 0.152 m. A  háló két 
vége ugyanilyen magas oszlopocskákhoz erősí
tendő.

3. A  labda. Gömbalakú, halványszínű cellu
loidból készült. Rendes súlya 2.40 gramm, de leg
följebb 2.53 grammot tehet ki.

4. Az ütő. Tetszésszerinti anyagból, bármilyen 
súlyban és alakban készülhet.

5. A  pontozás szabályai. A  játszmát az a játé
kos nyeri, akinek először van 21 pontja. Amennyi
ben két játékosnak egyenlően 20—20 pontja van, 
a játszmát az a játékos fogja megnyerni, aki elő
ször tud magának, legalább 2 pont előnyt szerezni.

6. A  hely és kezdés megállapítása sorshúzás út
ján történik, a játék kezdésénél. A  sorsolás nyer
tesei azonban csak a hely megválasztása, vagy a 
kezdés joga között válogathatnak. Ha a kezdést 
választják, úgy a másik pár választja a helyet. Ha 
a helyet választják, úgy a másik párt illeti a kez
dés joga.

7. Az a pár, mely az első játékban kezdett, a 
második, rögtön utána következő játszmánál a má-
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sik játékos párnak adja át a kezdés jogát; a kez
dés joga a játszmák befejeztéig állandóan cseré
lődik.

Az a pár, mely az asztal egyik végénél ját
szott az első játékban, a rögtön utána következő 
játszmánál az asztal másik végénél fog játszani, ez 
szintén a játék befejeztéig folyton cserélődik.

Ha a mérkőzés csupán egy játszmából áll, 
vagy az utolsó döntő játszma esetében a párok min
den 10 pont után helyet cserélnek.

8. Tévedések a hely- vagy kezdés megállapí
tásánál. Ha valamely játékos soron kívül kezd, 
rögtön a tévedés felfedezése után az illetékes játé
kosé a kezdés joga. Ha azonban a tévedést öt pon
ton át nem vették észre, a sorrend úgy folytatandó, 
mintha tévedés nem történt volna. Minden esetben 
azonban az előfordult tévedés felfedezése esetén 
is, a pontok úgy számítanak, mintha tévedés nem 
történt volna.

Ha a játékosok a helycsere alkalmával nem 
cseréltek volna helyet, a csere akkor történik, ami
kor a tévedést észreveszik. Minden esetben, tehát a 
tévedés felfedezése esetén is, az összes pontok szá
mítanak.

9. A  játék rendje. A  szerválónak először jól 
kell a labdát adnia, azután a másik játékosnak jól 
kell azt visszairányítania, a játék ezután felváltva 
így folytatódik.

10. A  helyes szerválás. A  szerváló a labdát 
kézzel a játszófelületre dobja, megforgatás nélkül. 
Ezután a labdát meg kell ütni, olymódon, hogy az 
először a szerváló asztal felületét, majd a háló
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felett, vagy körül átrepülve a másik pár asztal- 
felületét érintse.

Az ütés pillanatában mindkét játékosnak a 
határvonal és az oldalvonal képzeletbeli meghosz- 
szabbítása közötti téren kell állnia.

11. A  jó visszaadás. A  szerváit labdát az ellen
félnek úgy kell visszaütnie, hogy az a háló felett 
átrepülve, a másik fél játszófelületére pattanjon. 
Ha a labda saját erejéből visszapattanna, úgy a 
játékos azt újra megütve újra átvághatja, de az 
ellenfél játszófelületét a labdának ez esetben is 
érinteni kell.

12. Kivétel, a) Ha a labda a hálót vagy az osz
lopot érinti, feltéve, hogy a szerválás, vagy fogás 
különben hibátlan.

b) Ha a szerválás olyankor történik, amikor a 
játékos pár valamelyik tagja még nem játékra 
kész.

c) Ha a soron következő játékost valamely 
közbejött véletlen akadályozná a játékban.

d) Ha bármelyik pár a 13. c) és a 14. szabály 
alapján pontot veszítene önhibáján kívül.

13. Bármelyik pár pontot veszít, ha:
a) Ha a szerváló rosszul szervái.
b) Ha a szerva jó volt, de az ellenpár egyike 

rosszul adta azt vissza.
c) Ha bármelyik partner, vagy annak ütője 

megérinti a hálót, vagy a hálótartókat, amíg a 
labda játékban van.

d) Ha bármelyik parlner a raeketjével, vagy 
bármelyik ruhadarabjával megmozgatja a játék
felületet.



e) Ha bármelyik partner szabad keze megérinti 
a játszófelületet, amíg a labda játékban van.

14. Mindegyik pár elveszíti a pontot, ha:
a) A  játékban levő labdát, mielőtt az a játszó- 

felületet érintette volna, megüti, vagy megérinti, 
mikor az még az oldalvonal és a határvonalak kö
zötti térben repül, akár kézzel, akár bármely más 
tárggyal.

b) Ha a labdát röpíti, a 12/a eset kivételével.
15. A  labda játékban van attól a pillanattól 

kezdve, amikor azt a szerváló az asztalra dobja, 
addig a pillanatig:

a) amíg valamely játékos pár asztalfelületét 
kétszer egymásután nem érintette.

b) Ha mindkét játékos asztalfelületének érin
tése után nem ütötték vissza.

c) Ha egymást követőleg bármely játékos két
szer ütötte volna meg.

d) Ha bármelyik játékosnak valamelyik ruha
darabját vagy testét megérintette, az ütőt és a 
játékos kezét, illetve csuklóit kivéve.

e) Ha a bomba után akár a játékos ütőjét, 
akár kezét csuklóig megérinti.

f) Ha a hálót vagy annak tartóit kivéve 
bármilyen más már előbb is jelzett tárgyat meg
érint.

g) Ha a 22. szabályban leírt kivételen kívül 
valamelyik nem soron következő játékos érinti a 
labdát.

16. További szabályok és meghatározások. Azt'
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az időt, amíg a labda játékban van, időköznek 
(rest) nevezzük.

Amely időköz pontozással ér véget, azt egy 
pontnak nevezzük.

Az a játékos, aki az időköz elején először üti 
meg a labdát, a szerváló. Aki ezután következőleg 
üti meg, az a visszaadó.

Ha a labda röptében megérinti a hálót, vagy 
annak tartóit, úgy tekintendő, mintha minden aka
dályoztatás nélkül jutott volna a másik térfélre, 
a 12. a) pont kivételével.

17. Párok. Az előbbi játékszabályok páros já
ték esetén alkalmazhatók az alanti kivételek tekin
tetbevételével:

18. Az asztal. Az asztal felülete középvonallal 
két részre osztandó fel, ez a vonal az oldalvona
lakkal párhuzamosan halad és mindkettőtől egyenlő 
távolságban fekszik. Ez a Szerváló-vonal. A  szer
válótól jobbra eső asztalnegyedet „Jobb szerváló 
negyedének, a balra esőt „Bal szerváló negyedé
nek nevezzük. Fogadó oldalán, a fogadótól jobbra 
eső asztalnegyedet „jobb fogadó negyedének, a tőle 
balra esőt „bal fogadó n e g y e d é n e k  fogjuk el
nevezni.

19. A  jó (helyes) szerválás. A  helyes szerválás, 
mint azt már a 10. szabályban megírtuk, ezekután 
úgy történik, hogy a labda először a szerváló jobb 
asztalnegyedének, illetve az elválasztó vonalnak 
érintése után a háló felett áthaladva a fogadó 
jobb asztalnegyedét érinti, vagy pedig az ő olda
lán a középvonalat.

20. A  játékrend megállapítása. Az a pár, mely-
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nek először van joga szerválásra, az első öt szer
válás előtt megállapodik, hogy melyikük fogja az 
első szerválást végezni. A  másik pár szintén maga 
állapítja meg, hogy melyikük lesz- az, aki a szer
váié labdáit fogadni fogja.

21. A  szerválás rendje. Az első szerválást tehát 
a szerválásra jogosított pár döntése alapján, a ki
választott fogja tenni. A  fogadásnál szintén a meg
állapodás szerinti személy fogadja az első labdá
kat. A  második öt szerválást az előbbi fogadó 
adja, míg a labdát az előbbi szerváié partnere fo
gadja. A  harmadik öt szerválást az első szerváié 
partnere végzi és az előbbi szerváié partnere 
fogadja. A  negyedik öt szerválást az első fogadó 
partnere végzi és az első szerváié fogadja. Az ötö
dik öt szerválás ugyanabban a sorrendben történik, 
mint az első öt szerválás. A  csere így felváltva 
történik a játék végéig, vagy az első 20 pontig. 
Amikor is minden játékos csupán egyszer-egyszer 
szervái esetenként.

Ha a mérkőzés egyetlen játszmából áll, vagy 
az utolsó játszmánál, az a pár, amelyik az öt első 
szerválást végezte, választhat, hogy melyikük lesz 
a fogadó.

22. Soronkívüli labdavisszaadás. Ha valamelyik 
játékos tévedésből mint fogadó szerepel, rögtön a 
tévedés észrevétele után a tényleg soros játékos 
veszi át a fogadást. Ha a tévedést már öt pont után 
vették észre, a sorrend olyan marad, mintha téve
dés nem történt volna. Mindenesetre az összes 
tévedés előtti pontok beszámítandók.

23. A játék rendje. A  szerváló először jó  szer-
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vát ad, amit aztán a fogadó jól irányít vissza, ezt 
azután a szerváló partnere visszairányítja és a 
labdát most az előbbi fogadó partnere üti vissza, 
azután megint a szerváló és így sorrendben a töb
biek következnek.

Kiegészítés az előbbi szabályokhoz:
1. Saroklabdák. A  játszó felület alatt az egész 

asztal felső lapja értendő, ha tehát valamely labda 
az asztal élvonalát találja el, továbbra is a játék
ban marad, ha ellenben az élvonal alatt találja el 
az asztalt, hibapontot eredményez.

2. Szabadkézzel visszaadott labda. Ha vala
melyik játékosnak, játék közben kiesik az ütő a 
kezéből, a labdát kézzel nem ütheti vissza.

3. Ha az ütő a labda megütése közben kicsú
szik a kezéből, csak abban az esetben jó a vissza
adás, ha az ütő a labda megütésének pillanatában 
még a játékos kezében volt.

Ha a játékos szerválás közben elhibázza a lab
dát, hibapontot kap, mert a labda abban a pillanat
ban, amint a játékos kezét elhagyja, már játék
ban van. Ha a labda útja közben a hálót érinti, az 
nem hibapont, még akkor sem, ha azt az ellenfél 
visszaüti. Ha a labda játékközben megreped, a bíró 
kötelessége azt a játékból kivonni. Meg kell a bíró
nak a játékot állítani akkor is, ha a labdáról úgy 
véli, hogy hibás. A  hibás labdát jogában áll kivonni 
a játékból és a hibás labda által okozott rossz üté
seket elengedni.



V Í Z I  P Ó L Ó  J Á T É K
«

A vizipólójáték szabályai.

A  nyári week-end játékok sorában az asztali 
tennisz mellett kétségtelenül a vizipóló a legnép
szerűbb. Népszerűségét elsősorban a magyar vizi- 
póló-játékosok világhegemóniájának köszönheti, de 
annak is, hogy ez a sport mindenképpen megfelel 
a magyar temperamentumnak. Strandokon és úszó
dákban, ahol erre alkalmas terep van, mindig ösz- 
szeverődik két csapatra való játékos, aki szívesen 
űzné ezt a férfias, szép sportot, de a szabályok is
meretének hiányában, az ilyen mérkőzés rendsze
rint csak karrikaturája az igazi játéknak. Ezért 
helyénvalónak találtuk, hogy ehelyütt ismertessük 
a vizipólójáték szabályainak a Magyar Uszószö- 
vetség által kiadott hivatalos fordítását, amely eb
ben a formában 1934 január 1. óta az egész világon 
érvényben van.
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1. Játéktér.

A pálya szabályos téglalapalakú; a kapuknak 
egymástól való távolsága nem lehet 30 m-nél na
gyobb és 20 m-nél kisebb, a játszótér szélessége nem 
lehet 20 m-nél nagyobb. A  kapuvonalat, a pálya 
középvonalát, nemkülönben a kapuk előtti 2 méte
res és 4 méteres büntetővonalat a pálya mindkét 
hosszoldalán feltűnően meg kell jelölni. A  játék 
folyamán ezek a jelek jól láthatók legyenek, a já
téktér elhatárolása a kapuvonalak mögött 30 cm 
legyen.

A  pálya nagysága — a szabályok adta méretek 
között — mindenkor a lehető legnagyobb legyen.

Gondoskodni kell a pálya oldalán, annak egyik 
végétől a másikig terjedő, a bíró részére szükséges 
szabad mozgási területről, avagy a játéktér köze
pén emelt kellő hosszúságú emelvényről, mely le
hetővé teszi az egész játéktér minden részének 
könnyű áttekintését, továbbá a kapuvonalaknál a 
gólbírák részére megfelelő helyről.

A  víz nem lehet 90 cm-nél sekélyebb; ne legyen 
benne hínár, de egyéb sem, ami a játékosokat meg
sértheti.

2. A kapuk.

A  kapufák legyenek négyszögletesek, 7 és fél 
cm keresztmetszetűek, színük legyen egységes, fel
tűnő, anyaguk fa vagy fém és álljanak derékszög
ben, legyenek a játéktér mindkét végén — az olda
laktól egyenlő távolságra — szilárdan megerősítve
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és legalább 30 cm-nyire álljon minden szilárd aka
dálytól. A  kapus csak a medence fenekét használ
hatja pihenésre; amennyiben bármi más alkalma
tosság lenne a pályán, melyeket pihenésre igénybe 
vehetne, azt el kell távolítani, vagy a kaput előbbre 
hozni. A  kapufák egymástól való távolsága 3 mé
ter, a keresztléc magassága a víz fölött 90 cm, ha 
a víz mélysége 150 cm vagy ennél több; ha a víz 
mélysége kevesebb 150 cm-nél; a keresztléc 2.40 
m-nyire legyen a medence fenekétől: a méretek a 
kapulécek belső oldalaitól számítanak.

A  háló lazán függjön a kapun, úgyhogy azt 
hátulról, oldalról és felülről elzárja, megerősítése 
pedig úgy történjék, hogy a kapu vonaltól való tá
volsága mindenütt legalább 30 cm-nyire legyen.

3. A  labda.

A  labda legyen bőrrel bevonva, zsír vagy ha
sonló keverék nélkül vízhatlan; teljesen felfújt, 
gömbölyű, önelzárószelepes légkamrájú, de ne le
gyen külső szijjazata. Méretei: a) kerülete 68—71 
cm, b) súlya 400—450 £r.

4. Zászlók.

A  bíró kezében sötétkék és fehér zászló van, a 
gólbírák kezében vörös és fehér.

5. Sapkák.

Az egyik csapaté sötétkék színű, a másiké fe-
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hér, a kapusoké vörös, de egynegyedrészben egyez
zék csapata színével. A  sapkákat az áll alatt sza
laggal kell megkötni. Ha a játékos elveszti sapká
ját, azonnal pótolni kell, ahogy a bíró a játékot a 
legközelebbi alkalommal megállítja.

6. Hivatalos személyek.

A  hivatalos személyek a következők: bíró, idő
mérő, két gólbíró; jogaik és kötelességeik ezek:

a) A  bíró teljes hatalommal vezeti a játékot, 
hatásköre mindaddig érvényben van, amíg a ver
senypályát, illetve környékét el nem hagyja. A já 
ték vezetésére legyen éles sípja, amellyel a játékot 
megindítja, a gólbírák jelzéseitől függetlenül egye
dül ítéli meg a gólokat, kapu- és sarokdobásokat 
és bírálja el a szabálysértéseket.

A  játékot mindig sípjellel állítja meg; ügyel
nie kell, hogy a sípjel után minden játékos ugyan
azon a helyen maradjon, ahol a jelzés pillanatában 
volt, mindaddig, amíg a labda nem hagyta el a do
bást végző játékos kezét.

Döntései ténykérdésekben véglegesek. Szabály
értelmezései a játék folyamán nem vitathatók. Jo
gában áll, hogy ne büntessen hibát, ha ebből véle
ménye szerint előnye lehetne a hibát elkövető csa
patnak, ítéletét mindaddig megváltoztathatja, amíg 
a labda újra a játékba nem került. Fegyelmezetlen
ség, vagy engedetlenség esetén a vétkes játékost ki
állíthatja; ha a kiállított játékos vonakodik el
hagyni a pályát, a játékot lefújja és az ilyen játé
kos csapatának ellenfelét győztesnek nyilvánítja
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Bármikor megállíthatja a játékot, ha véleménye
szerint a játékosok vagy nézők viselkedése vagy 
egyéb körülmények gátolják a mérkőzés szabályos 
lefolyását. Ha ilyen eset előfordul, arról jelentést 
kell tennie az illetékes fölöttes hatóságoknak.

b) Az időmérő teljesen ismerje a szabályokat, 
legyen vizipóló-stopperje és éles sípja, a 8. §-nak 
megfelelően, az órán tartsa nyilván a játék tényle
ges időtartamát, jelezze síppal a félidőt és a be
fejezést. A  félidő és a játékidő végét — a bírótól 
függetlenül — az ő sípjelzése azonnali hatállyal 
állapítja meg.

c) A  gólbírák egymás közt megállapodnak a 
helyüket illetőleg és az egész játékidő folyamán 
a bíróval ellenkező oldalon, a kapuvonal meghosz- 
szabbífásában kell tartózkodniok. A  kapudobást fe
hér zászlóval (13. §.), a sarokdobást vörös zászló
val (14. §.) és a gólt mindkét zászlóval §.) jel
zik. Feljegyzik az ellenőrzésük alatt álló kapuba 
dobott gólok számát.

7. Id ő.
*

A  játék időtartama — két 7—7 perces félidőre 
osztva — 14 perc tényleges játékidő. A játékidő a 
bíró sípjával kezdődik. Ha a bíró sípja megszólal 
a játék megállítása céljából, az időmérő órát azon
nal meg kell állítani és C6ak akkor szabad elindí
tani, amikor a játék ismét megindul. Az első félidő 
után a csapatok helyet cserélnek. A  két félidő kö
zött a játék 3 percig szünetel.
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8. Csapatok.

Mindegyik csapat liét játékosból áll. öltöze
tük: úszónadrág, vagy úszóruha és alatta úszónad
rág, aszerint, hogy a helyi hatóságok mit írnak elő. 
A  játék előtt minden játékos leteszi gyűrűjét, min
denféle szíjjat, de egyéb olyan tárgyat is, amely 
sérülést okozhat; a játékos nem kenheti be magát 
olajjal, zsírral, vagy bármi más keverékkel, ha ezt 
mégis megtenné, a játékból ki kell zárni. A  két ka
pitány — mindegyikük a küzdő csapat tagja — 
pénzfeldobálással eszközölt sorsolással választ ka
put, illetve pályát; a sorsolásban vesztes kapitány 
választja a sapkaszínt. A  kapitány gondoskodik 
arról, hogy csapatában fegyelem legyen.

9. A kapus.

A  kapus bármikor leállhat; reá nem vonatko
zik a 15. §. d) és f), valamint a 17. §. a) és c) pont
ja; egyébként, ha a labda birtokában van, ugyan
olyan elbánásban részesül, mint bármely más játé
kos. Nem hagyhatja el a 4 méteres vonalat, ezentúl 
nem érintheti a labdát; ellenesetben a 15. §. k) 
pontja szerint minősülő hibát követi el. Nem dob
hatja a labdát a félvonalon túl; ha túldobja, a 
bíró szabaddobást ítél; ezt az ellenfél legközelebb 
lévő játékosa végzi, még pedig arról a pontról, ahol 
a labda átjutott a félvonalon.

Ha a bíró a kapus javára ítél szabaddobást — 
nem kapusdobást — ezt csapata legközelebb álló 
játékosával eszközöltetheti, de mindig onnan, ahol a
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hiba történt. Ha a bíró büntetést ítél, mert a kapus 
a pálya végén lévő rudat, vagy korlátot fogta, a 
szabaddobást onnan kell eszközölni, ahol hiba tör
tént.

Ha a szabaddobást, vagy kapudobást eszközlő 
kapus a labdát elejti, de újra birtokába veszi, mi
előtt más érintette volna és engedi, hogy az a ka
puba jusson, sarokdobást kell ítélni.

Ha a kapus sérülés vagy rosszullét miatt a já
tékból kiáll, a kapitány kérésére a bíró köteles 
azonnal megengedni, hogy a csapat valamelyik 
tagja védhesse a kaput kapus jogaival, máskülönben 
a kapust csak a félidőben, a félidő végén meghosz- 
szabbított idő kezdetén, vagy félidejében válthatja 
fel másik játékos; a változást mindig közölni kell 
a bíróval. Minden esetben mezőnyjátékos is véd
heti a kaput, de reá nem vonatkoznak a kapusra 
megállapított korlátozások és előnyök.

10. Kezdés.
A  játék megkezdésénél, valamint újrakezdésé

nél a játékosok egymástól egy méternyire a ma
guk kapuvonalán helyezkednek el és ott várnak a 
bíró sípjelére. A  bíró csak akkor ad jelt a kezdésre, 
amikor meggyőződött arról, hogy a csapatok fel
készültek. A  játék a bíró egyetlen sípjelére indul 
meg, ezzel egyidőben történik a labdának a játék
tér közepére való bedobása, (illetve elszabadítása).

11. A  gól.

A  gól csak akkor érvényes, ha a labda egész
11



162

terjedelmével átjutott a kapuvonalon a kapuba.
Gól esketik a test bármely részéről, feltéve, hogy 
kezdés vagy újrakezdés után

1. a labdát mindkét csapatnak egy-egy játé
kosa, vagy

2. ugyanazon csapat két játékos tenyerével 
érintette (játszott vele); ez utóbbi esetben a góllö
vőnek az ellenfél térfelében kell álni,

3. ugyanazon csapatnak három vagy több já
tékosa érintette tenyerével a labdát, olymódon azon
ban, hogy a labda második vagy későbbi játékos 
által való érintése az ellenfél térfelében történt. 
Nem számít érintésnek, a kapusnak az a kísér
lete, hogy a jelen szakaszban körülírt módon nem 
kezelt labdát megállítsa és ha a labda mégis átha
lad a kapuvonalon, vagy hozzáütődik a kapufához, 
avagy a kapushoz, a megtámadott csapat javára 
kell kapudobást ítélni.

A labdával való játszáson a tenyérrel való 
érintést kell érteni. Ha közben bármi hiba esett, 
mielőtt a jelen szakasz rendelkezései érvényesül
tek volna a 15., 16. és 17. §-okat kell alkalmazni.

12. Kapudobás.

Ha a támadó játékos az ellenfél kapuvonalán 
túl dobja a labdát, vagy az róla lepattant és átjut 
a kapuvonalon, a védő kapus kapudobáshoz jut; 
ilyenkor rendes helyéről, a kapulécek közül továb
bítja a labdát valamelyik játékostársához, vagy 
a 2 méteres vonalon túl.
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13. Sarokdobás.

Ha a játékos a maga kapuvonalán juttatja át 
a labdát, vagy róla átpattan a labda a maga kapu- 
vonalán, a másik csapat sarokdobáshoz jut; ez 
a 2 méteres vonal végéről történik, még pedig 
az oldalon, ahol a labda kiment és az a játékos

dobja, aki ehhez a 2 métereshez a leg
közelebb volt. A  kapudobást és sarokdobást azon
nali sípjellel ítéli meg a bíró, mihelyt a labda átha
lad a kapuvonalon, ettől kezdve minden játékos
nak helyén kell maradni, míg csak a labda el nem 
hagyta a dobást eszközlő játékos kezét.

14. Egyszerű hibák.

Hibának számít, ha a játékos
a) elindul a bíró sípjele előtt,
b) ha kezdésnél, újrakezdésnél vagy a játék 

folyamán segíti játékostársát,
c) fogódzik a kapulécen, vagy alapzatán, arról 

ellöki magát, fogja a korlátot, pályahatárolót — ki
véve kezdés és újrakezdést — fogódzkodik, vagy el
löki magát a pálya oldalszéléről a tényleges játék 
folyamán,

d) áll (kivéve, ha pihen) vagy járkál a játék 
folyamán,

e) víz alá viszi, vagy víz alatt tartja a labdát, 
mikor támadják,

f) a labdát öklözi,
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g) az ellenfél arcába vizet fröccsent,
h) a bíró által bedobott labdához hozzányúl, 

mielőtt az vizet érne,
i) a labda birtokában húzza az időt és nem 

segíti elő a játék rendes menetét,
j) szabaddobást eszközöl és a labdát azonnal 

vagy vezetés után az ellenfél kapujára irányítja 
vagy olyan játékostársához továbbítja, aki az el
lenfél kapuja előtt lévő 2 méteresen belül tartóz
kodik,

k) mint kapus a kapusdobást szabálytalanul 
végzi; vagy túlhalad a 4 méteres vonalon, vagy 
érinti a 4 méteres vonalon túl lévő labdát.

A  bíró az egyszerű hibát szabaddobással bün
teti. A  szabaddobást a legközelebbi ellenfél végzi, 
még pedig arról a helyről, ahol a hibát elkövették.

15. Szabaddobás.

A  bíró sípszóval jelzi a hibát, egyben annak 
a csapatszínével egyező zászlót mutatja, amelyik 
javára megítélte a szabaddobást; a sípjel után 
minden játékos ugyanazon a helyen marad, ahol a 
sípszó pillanatában volt, mindaddig, amíg a labda 
nem hagyta el a dobást végző játékos kezét; a do
bás úgy történjen, hogy minden játékos láthassa, 
hogy a labda elhagyta a szabaddobást eszközlő já
tékos kezét; szabaddobás közben ezt a játékost 
nem szabad zavarni.

A  bíró a játékot megállítja: 1. rosszullét ese
tén, ha baleset történt, vagy más előre nem látható 
okból is, 2. ha ugyanabban a pillanatban mindkét
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csapatnál hibát észlel, vagy ha nem tudja megálla
pítani, melyik csapatbeli játékos követett el előbb 
hibát. Ilyenkor a labdát magához kéri, vízbe dob
ja, lehetőleg közel ahhoz a helyhez, ahol a játék
megállítást előidéző esemény történt, még pedig 
úgy, hogy mindkét csapat egyformán elérhesse a 
már vízbe jutott labdát.

Szabaddobás, sarokdobás, vagy bíró által esz
közölt labdabedobás után gól csak úgy érhető el, 
ha a labdával legalább két játékos játszott (tenye
rével érintette). Nem számít érintésnek a kapusnak 
az a kísérlete, hogy a labdát megállítsa, mielőtt 
azt két játékos kézzel érintette volna; ha a labda 
mégis áthalad a kapu vonalon, vagy hozzáütődik a 
kapufához, avagy a kapushoz, a megtámadott csa
pat javára kell kapudobást ítélni.

16. Súlyos hibák.

Súlyos hibát követ el a játékos, ha
a) felugrik a fürdő fenekéről, hogy a labdát 

elérje, vagy ellenfelét támadja,
b) ellenfelét lefogja, víz alá nyomja, vissza

húzza, kezét, lábát szabad mozgásában gátolja, 
vagy bármi módon akadályozza, kivéve, ha ez a 
labdát tartja; az ellenfél lábára, hátára, vagy vál
lára való ráúszás akadályozásnak számít. Nem te
kinthető labdatartásnak a labda vezetése, ütése, de 
annak számít a labda emelése, vitele, víz alá nyo
mása, valamint az is, ha a játékos akár alul, akár 
felül kezével ténylegesen érinti a labdát. A  játé
kos a labdát a kapuba bevezetheti,
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c) mindkét kezével egyidőben érinti a labdát,
d) ellöki magát az ellenfélről, megrúgja az 

ellenfelet, vagy olyan mozdulatot végez, amelyben 
az ellökés vagy rúgás szándéka felismerhető,

e) tartja vagy elmozdítja a kapuléceket azzal 
a szándékkal, hogy a gólt megakadályozza.

A  bíró súlyos hibát épp úgy szabaddobással 
bünteti, mint az egyszerű hibát, de ha a hibát előre 
megfontolt szándékkal elkövetettnek tartja, a vét
kest ki kell állítani.

17. Durva hibák.

Durva hibát követ el a játékos, ha
a) az ellenfél kapujához 2 méternél közelebb 

megy, kivéve, 1. ha a labda birtokában van, 2. ha 
követ egy ellenfelet, aki a labdát megkapta, vagy 
azon van, hogy megkapja, vagy ha 2 méteres terü
leten belül lévő labdára úszik. Ha a játékos, hogy 
ellenfelet megtámadjon vagy egyéb a szabályoktól 
megengedett körülmények között a 2 méteres vo
nalon belül kerül, ahogy a labda elhagyta ezt a 
területét, a lehető legnagyobb gyorsasággal neki is 
távoznia kell onnan. Ha a labdát mégis előbb kap
ja, ki kell onnan úsznia, csak azután játszhat a 
labdával,

b) önkényesen elhagyja a helyét, miután a 
bíró sípjelével megállította a játékot és mielőtt a 
labda ismét játékába került. (Ha ennek a szabály
nak megsértése miatt kap büntetést valamelyik já
tékos, akkor a bírónak előbb tett intézkedése érvé
nyes),
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c) megtagadja a bírónak az engedelmességet.
A  bíró a durva hibát ugyanúgy szabaddobás

sal bünteti, mint az egyszerű vagy súlyos hibát, de 
azzal a hozzáadással, hogy a vétkes játékost ki kell 
állítani.

A  kiállítás rendes körülmények között addig 
tart, amíg valamelyik csapat gólt ér el, de a bíró 
kiállíthatja a játékost a játék egész tartamára.

18. Büntetődobás (négyméteres).

A  bíró büntetődobást ítél annak a játékosnak 
a javára, akivel szemben az ellenfél négyméteres 
vonalán belül szándékos hibát követnek el, a do
bást négyméteres vonal tetszőleges helyéről eszkö
zölheti. Büntetődobásnál közvetlenül más játékos 
érintése nélkül is érhető el gól, de minden játékos 
kivédheti a labdát, aki a négyméteres vonalon be
lül tartózkodik. A  büntetődobást eszközlő játékos
nak meg kell várnia a bíró sípjelét, amikor is azon
nal kapura k|ll dobni a labdát; játékban marad a 
labda, ha a kapufáról vagy keresztlécről vissza
pattan.

19. A labda játékon kívül.

Ha egy játékos a labdát a játéktér bármely 
oldalán kidobja, az ellenfél szabaddobást kap ar
ról a helyről, ahol a labda kiment, a szabaddobást 
az a játékos eszközli, aki ahhoz a helyhez legköze
lebb áll. Ha a labda beleütődik a pálya felett lévő 
tárgyba, vagy azon fennakad, játékon kívül levőnek
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a labdát a kérdéses tárgy alatt, de nem szabad egy 
játékosnak sem érinteni a labdát, mielőtt az vizet 
ért. (16. §.) 3. pont.) Ha a labda visszapattan a ka
pufáról, vagy keresztlécről, vagy a játéktér oldalá
ról, játékban marad, kivéve a 12. §-ban írt esetet.

20. A víz elhagyása.

A játék tartama alatt a játékos nem hagyhat
ja el a vizet, nem ülhet, vagy állhat a lépcsőkön, 
vagy a pálya oldalán, kivéve:

a) félidőben,
b) betegség vagy baleset esetén,
c) a bíró engedélyével.
Súlyos fegyelmezetlenséget követ el az a já

tékos, aki ezt a szabályt megsérti és a mérkőzés fe
lett fennhatóságot gyakorló testület fel is füg
gesztheti. Az a játékos, aki jogosan hagyta el a 
vizet, csak a bíró engedélyével térhet vissza és 
csak a saját kapuvonalán keresztül.

Sérülés vagy betegség esetén a bíró belátása 
szerint felfüggesztheti a mérkőzést, de az ilykép- 
pen előálló szünet nem tarthat 3 percnél tovább.

21. Külön idő (játékmeghosszabbítás).

Ha a szabályszerű játékidő (8. §.) elteltével el
döntetlen az olyan mérkőzés, amelynek döntéssel 
kell végződnie, a játékot kapucsere után 3—3 per
ces különidővel kell folytatni. A  két félidő között 
1 perc szünet van és helycsere történik. Ezt az eljá
rást a szükséghez képest ismételni lehet, de a
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rendes idő és különidő, illetve egyes kiilönidők kö
zött 10 perc szünetet kell adni.

Az a játékos, akit a bíró nem véglegesen, csak 
egy gólig állított ki, sem a meghoszabbított játék 
kezdetén, sem szüneteiben nem térhet vissza, amíg 
gól nem esett.



S 1 S P O R T

Általános tudnivalók a sí-sportról.

Mint olyan sport, amely a hétvégi kirándulá
sok örömeit szolgálja, a sí is beletartozik e könyv 
keretébe. Ma egyre többen hódolnak ennek a köny- 
nyű és egészséges sportnak, de a sok vasárnapi bal
eset, amelyről a lapok beszámolnak, azt mutatja, 
hogy a legtöbb kezdő teljesen készületlenül és meg
felelő tanács nélkül vág neki az új sportágnak. 
Úgy gondoljuk tehát, hogy nem végzünk felesleges 
munkát, amikor a sí-sport körébe vágó tudnivaló
kat e helyen ismertetjük.

Felszerelés.

A sínek többféle típusát különböztetjük meg. 
Legideálisabb ezek között az úgynevezett „tele- 
mark-sí“ . Nevét Telemarken-től, a sífutás őshazá
jától kapta. Hossza a síelő magasságától és test-
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súlyától függ. Általában 2 méter és 2 m. 40 cm. 
között váltakozik. Rendes magasságú és normális 
testsúlyú embereknek olyan sí ajánlatos, amelynek 
hegyét kinyújtott kézzel elérhetik. Idősebb kez
dők és nők a saját testmagasságuknál 20—30 em
el hosszabb sít használjanak.

A  másik sí-típus, az úgynevezett finn-sí, ná
lunk nem használatos. Ugyancsak eltűnt a gyakor
latból a lilienfeldi stítípus is, mert a hozzávaló kö
tés nem felel meg a modem síelés követelményei
nek.

Van ezenkívül versenyeken használatos, a ren
desnél keskenyebb verseny-sí és nehéz, hosszú, eset
leg több csatornás ugró-sí, valamint a nagyobb el
lenállással rendelkező túra-sí.

Ha a sítalpakat beszerezzük, sose bízzuk ma
gunkat önmagunkra, vigyünk magunkkal tapasz
talt síelőt. A  normális sí két hajlást mutat. Az első 
a sí orrától számítva mintegy 30 cm-re kezdődik és 
mintegy 12—15 cm-t mutat a sí orránál. A másik 
hajlás a kötés alatt van, de ennek magassága mind
össze 3—4 cm.

Fontos a sí-deszka anyaga. Legjobb a vastag 
kőrisfából vágott, levegőn szárított deszka. A  fenyő 
könnyű és gyorsan törik. Újabban nyírfából is ké
szítenek sít. Ennek előnye a könnyűség. Minél 
egyenletesebb a deszka erezete, amely párhuzamo
san fusson a sí hosszával, annál jobb a sí.

Használat után a sít talppal egymásra fek
tetve kössük össze, egyben azonban az elején és vé
gén, valamint az orrnál megfelelő hosszú, pár újj- 
nyi széles fadarabbal szétpeckeljük.
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A  kötés felszerelése.
A kötésnek, amely a lábat a sídeszkára erősíti, 

több válfaja van. Régebben a merev kötéstípusnak 
kedvezett a közfelfogás, ma a norvég rendszerű, 
szabadkötés a divatos, mert ez felel meg legjobban 
a modern síelési technikának. A  kötés felszerelése 
úgy történik, hogy kikeressük a sítalpnak azt a 
pontját, amely körül, mint tengely körül a sí orra 
mintegy 45 fokos szögben hajlik le. Itt kell a pofa- 
vas számára az átfuratot bevágni. A  pofavas a 
cipő talpának elülső részéhez kell, hogy tapadjon. 
A  pofavas felhajlított részei a cipő talpát rögzít
sék és ne érintsék a belső bőrt. A  sí felületének arra 
a részére, amelyen a talp fekszik, védőlemezt kell 
erősíteni. Leghasználatosabb az alumínium lap, de 
lehet celluloid, bádog, fókabőr és linóleum is.

A bot.
A  bot szerepe vízszintes terepen az előrejutás 

megkönnytíse, felfelé való kapaszkodásnál a vissza- 
csúszás megakadályozása, lesiklásnál az egyensú
lyozás és a sebesség fokozása. Manapság a kétbotos 
rendszer divatos. A  bot a felső végén alkalmazott 
csuklószíjjal lóg a kezünkön. Aljára szöget erősít- 
tetünk. A  bot besiilyedését a hóba az úgynevezett 
hótányér akadályozza meg.

A sí-cipő.
A jó  sícipő felbőre két réteg bőrből áll. A  leg

alább 2 cm. vastag talpbőr végigfut a sarkon át. A 
sarkot lemezenként a táp lapjai közé helyezik. A
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talpnak a legkeményebb bőrből kell készülnie, hogy 
a kötés húzásának ellenálljon. A  cipő nyelve le
gyen végig bevarrott. Fontos, hogy rüsztben fesze
sen álljon, egyébként seholse szorítson. Fontos, 
hogy a cipő mértékvételénél és próbánál annyi ha
risnyát vegyünk fel, amennyit hordani akarunk. 
Szűk cipőben könnyen lefagyhatnak a lábujjak, ez
ért ajánlatos, hogy a cipő egy-másfél centiméterrel 
hosszabb legyen a lábujjaknál, mert az ujjak és a 
cipő orra közt megrekedt levegő meleget tart.

A  használaton kívül helyezett sícipőt nyáron 
úgy kell kezelni, mint a túrabakancsot. A  talpot 
lenolajjal kenjük, hogy keményebb legyen, a fel
sőbőrt pedig állati zsírral. Télen, használat közben 
közönséges cipőkrémet alkalmazunk. Iía télen al
kalmazzuk a bezsirozást, egy-két napig ne használ
juk. Az átázott cipőt szalmával, vagy papírossal 
tömjük ki, úgy szárítsuk ki.

Egyéb felszerelési tárgyak.

1. Hószemüveg. A  szabad szemmel síelők, köny- 
nyen kötőhártyagyulladást kaphatnak a szikrázó 
hófelülettől. Használjunk tehát színes hószemüve
get. De vigyázat: nem minden szín jó védelem a hó 
ellen! Főként a vörös színű, vagy vöröses árnya
latú szemüvegek felelnek meg. Túlsötét üveget ne
használjunk, mert ez megerőlteti a szemet.

2. Hátizsák, akkor jó, ha olyan terepre me
gyünk, ahol nincs megfelelő melegedő helyiség. A 
hátizsák vízhatlan vászonból készül, de helyes, ha 
gummiból való béléssel látjuk el, mert teljesen víz-
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hatlan vászon nincs. A  zsákban vigyük ruházatunk
egy részét, az élelmet és a síeléshez szükséges se
gédeszközöket A  hátizsák zsebei csattal legyenek 
ellátva. Vigyázzunk a terhelés egyenletes elosztá
sára. Ennivalónak rekeszekkel ellátott, nagyobb 
pléhdobozt vigyünk magunkkal, legyen benne ter
mészetesen összecsukható evőeszköz is. Sífutás köz
ben a vállon átfutó szí jjakon kívül ajánlatos a zsá
kot külső, hosszú szíjjal a derekunkhoz erősíteni, 
hogy a mozgó zsák ne nehezítse meg futásunkat és 
ne hozzon ki bennünket egyensúly-helyzetünkből, 
végül, hogy bukáskor ne essen át a fejünkön.

3. Ruhanemű. Síeléshez egy sereg speciális ru
haneműre van szükségünk. A  ruhák anyaga és sza
bása úgyszólván szezononként változik, de általá
ban az északi országok gyakorlati tapasztalataihoz 
igazodik. A  divat a nőknél főként az újszerű szín
összeállításokban nyilvánul meg és természetesen 
a szabásban is, igazi sport-lady azonban a divat 
kedvéért sem tér el azoktól az előnyöktől, amelye
ket a jól szabott ruha biztosít a szabad mozgás szá
mára.

Részben az aktualitás kedvéért, részben, hogy 
majd évek múlva is örömet szerezzünk e sorok olva
sóinak, leírjuk itt, milyen a divatos síruha az 
1937/38. év telén.

A  sínadrág mindig népszerű volt. Az a hölgy 
is szívesen öltözik nadrágba, aki nem tud síelni. 
Hegyi sporthelyeken, hóban praktikus is, szép még 
sport nélkül is a sínadrág. Az aktív sportlady sem 
hagyja teljesen figyelmen kívül a divatot. Ha más
ban nem, színekben biztosan behódol neki. A  sport-
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divatban pedig igen fontos szerepe van a színek
nek. Semmi sem szolgál szebb hátteréül az élénk 
rikító gyapjúholmiknak, mint a hóval fedett táj, 
a vakító fehérség.

A  klasszikus norvég sötétkék síruhák termé
szetesen öröké.divatosak. Ne fájjon a szíve tehát 
annak a hölgynek, akinek ilyen sí ruhája van már 
és nem áll módjában most egy másikat csináltatni. 
Ebben a klasszikus ruhában örökké divatos lesz. 
Biztosan rövidebb élete lesz divat szempontjából a 
most annyira favorizált, egészen hosszú, lefelé szű
külő nadrágnak, amelyhez csak kamasnival visel
hető a sícipő. A  kamasni nagyon divatos. Rend
szerint vastag fehér vászonból készült, színes bőr
rel szegélyezve.

Másik nadrágtípus a knikeboker. A  divatnad
rágokat természetesen ma már nemcsak sötétkék
ben, hanem divatszínekben, elsősorban kékes ár
nyalatú fehérben, ezüstszürkében és barna színben 
készítik. A  fehér rendkívül divatos szín idén a 
síeléshez. Ha a nadrág barna, sötétkék, fekete vagy 
sötétzöld (egyébként is nagyon kedvelt szín a tiroli 
motívumokkal díszített fehér pulloverekhez, vagy 
fehér lódén kabátokhoz) úgy a kabát biztosan fe
hér vagy kékesszürke. Ha a nadrághoz a síelő szí
nes pullovert visel, úgy a csuklyával egybedolgo
zott ballonkabátja biztosan fehér színű lesz.

A  párizsi divatkreátorok nagyon bölcsen ötle
tekért Tirolba, Svájcba, sőt újabban hozzánk is 
jönnek. Svájcban legtöbbnyire hosszú nadrágokat 
készítenek, klasszikus kabátokat, amelyeket csupán 
a bőr vállrésze és a színes bőröv élénkítenek. A
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eíkabátokon újabban nagyon divatosak a bőrbői 
készült váltak, —  természetesen a praktikus szem
pont ürügye alatt — hogy tudniillik ha a síelő 
hölgy a sítalpakat a vállán viseli, a szövet ne kop
jon ki.

A  tiroli síöltönyök majdnem mind lódenből 
vannak, szépek és szintén mentesek a divat minden 
szeszélyétől. Zöld posztó szegélyezés, régi ezüst
gombok élénkítik ezeket a vízálló sportdresszeket, 
amelyeknél nagyon gyakoriak a knikeboker nad
rágok.

Párizsban impregnált burberryből, impregnált 
kord bársonyból, angol bársonyból készítenek síru
hákat, sok fantáziával, szokatlan szabással. Azok
nak valók ezek a dresszek, akik minden évben újat 
akarnak venni.

A  sí-tartozékokban sok kedves újdonság van. 
Ezekkel könnyen lehet frissé, divatossá tenni a 
klasszikus síruhákat. Az övekre kis patrontáska- 
szerű vízhatlan fókabőrből vagy leopárdból készült 
táskákat akasztanak, zsebkendőnek, pénznek, pu- 
derdoboznak. Némelyik övön a púder számára kü
lön kis táska van dolgozva. A  sapkák majdnem 
mind olyanok, hogy le lehet kötni őket a fülre. 
Fejkötőszerűek, horgoltak vagy kötöttek. Cipők
ben is sok érdekes újdonság van. A  hölgyek 
számára kissé nehézkes és egyáltalán nem 
hizelgő sícipőket most rendszerint színes bőrből, 
vagy sötét bőrből fehér betéttel készítik. Sötétkék 
síruhához nagyon szép a sötétkék sícipő, elől a fű 
zés helyén fehér bőrbetéttel. A  párizsi síruhákhoz 
sok bordós árnyalatú barnabőr cipőt láttunk. Az
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aktív sporton kívül hóban való sétához nagyon 
divatosak a szőrméből készült cipők, vastag, színes 
kreppgumi talppal.

Ugyancsak sétához készülnek a rövid, fehér 
vagy színes bőrkabátok, az antilop kabátok, a hosz- 
szú fehér vagy színesre festett báránybőr kabátok, 
vagy a rövid, elütő színű posztó vagy szövettel 
bélelt kockás, skótos kiskabátok.

A  téli sporthelyeken éppen úgy szükséges vi
selet a színes szemüveg, akár nyráron a napban. 
Akinek érzékeny a szeme, az a vakító fehér hóban 
sohasem fogja elfelejteni a ruhával vagy a tarto
zékkal megegyező színű keretbe foglalt szemüveget.

A sí felcsatolása

A lábhoz idomított sí felkötése aránylag köny- 
nyű feladat. Mielőtt lábunkat a kötésbe helyeznők, 
le kell tisztítanunk a cipő talpára tapadó havat. 
Csattok és szíjjak lecsüngő vége mindig a láb külső 
oldalára kerüljön.

Esés, felkelés.

Az esés különösen a kezdőnél elkerülhetetlen, 
de a havon, ha csak valami szerencsétlen véletlen 
nem játszik köze, rendszerint nem veszélyes. S 
miután a végzet ellen úgyis hiába küzdünk, igye
kezzünk mentői lazább testtartással esni, olyan mó
don, hogy karjainkat elől tartva, oldalt, hátra le
ülünk. Tartózkodjunk a hanyattesétől s ne támasz
kodjunk a kezünkre. A  felkelés már körülménye-

12



sebb valami, csak arra kell törekednünk, hogy a
deszkák párhuzamosan álljanak és a két sí orra 
egymás melett legyen. Lejtőn való esésnél, illetve 
az esést követő felkelésnél arra ügyeljünk, hogy a 
sídeszkák vonaia a lejtő irányát derékszögben ke
resztezze. Hogy a deszkákat kellő helyzetbe hoz
hassuk, legcélszerűbb előbb hátra feküdni. Miután 
deszkáinkat sikerült párhuzamos álásba helyezni, 
magunk elé tesszük őket, oldalt feltérdeiünk és a 
botok segélyével felüliünk.

Kezdő gyakorlatok sík talajon.

Alapállásban a két sí oly közel fekszik egymás 
mellett, hogy a deszkák közti távolság egy sí szé
lességénél nem több. A  test súlya mindkét lábra 
egyformán elosztva olyképp nyugszik, hogy a test 
súlypontja a lábujjak irányába esik. A  térdek la
zán hajlítottak, a test gyengén előre dől, menet köz
ben a deszkák közti távolság ne nagyobbodjék és 
mindig ügyeljünk a lécek párhuzamban tartására. 
Az alapállásból vízszintes terepen akként jutunk 
előre, hogy egyik lábunkat emelés nélkül előre
csúsztatjuk, miközben a test súlyát az előretolt láb
ra helyezzük. Amikor a test súlya az előretolt lá
bon nyugszik, a másik lábat utánahúzzuk és folyta
tólag előrecsúsztatjuk, ugyanekkor a testsúlyt már 
erre a lábra helyezzük. Menetközben karjaink is 
mozognak a botokkal, még pedig a rendes járás
nak megfelelően: a ballábbal a jobbkar, a jobbláb
bal a balkar. A  botokat a sí mellett körülbelül egy 
arasznyira nyomjuk a hóba. A  bot kiemelése „tisz-
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tán“ történjék, azaz a levegőben húzzuk előre és ne 
a havon csúsztatva. Minél szabályosabban moz
gunk, annál könnyebben csúszik a deszka előre. A  
csúszást a botokra gyakorolt nyomással fokozhat
juk, vagyis ellökjük magunkat.

Célszerű a síkon való járást eleinte botok nél
kül gyakorolni. íg y  fokozzuk egyensúlyozó képes
ségünket, másrészt könnyebben elsajátítjuk a 
síelés ritmusát.

E soroknak nem lévén célja a síelést elméleti
leg magyarázni, mellőzzük a további szakszerű uta
sításokat. Inkább arra fektettük a íosúlyt, hogy a 
kezdőknek némi irányítást adjunk a megfelelő fel
szerelés beszerzése körül. Minden további a szak
oktatók dolga. Nem valószínű ugyanis, hogy valaki 
könyvből, elméletileg tanulná a síelést, ez inkább 
azoknak való, akik már a síelés lényegével tisztá
ban vannak és ellenőrizni akarják magukat. Ehe
lyütt inkább közölni fogjuk a hegyeinkben talál
ható legalkalmasabb síterepeket.

Budai hegyek. Síelésre legalkalmasabb rész a 
Svábhegynek a Zugliget felé lejtő oldala. (Norma
fa, Anna-kápolna.) Jó lesiklási lehetőség a Makkos 
Mária felé vezető utakon és a Farkasvölgy lejtőin. 
A  Jánoshegy felé vezető úton versenysánc, az 
Anna-kápolna környékén kisebb tanulósánc. Jó te
rep a Hármashatárhegy, a Csúcshegy oldala és 
Nagyszénás.

Pilisi hegyek. Itt síelési szempontból min
denekelőtt a Dobogókő, a Kétbükkfanyereg, Csikó
vár, a Nagy- és Kiskevély jön tekintetbe.

Börzsönyi hegyek legnevezetesebb síterepei a
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a Csóványos, a Nagy- és Kishideg-hegy, a Tax, a
kisnóci hegygerinc és Vérbükk.

Mátra. Itt vanak a legideálisabb hazai sítere
pek. Az Ágasvár-Mátrabérc-Galyatető, Tóthegyes, 
a Muzslai gerinc, a Kékes, Ilonavölgy-Parád. Re
mek versenysánc a galyatetői menedékház közvet
len közelében.

Bükkhegység. Lillafüred, Bálvány, örvénykő, 
Ó- és Ujhuta, Répáshuta, a Bükk egri környéke, a 
Várhegy környéke.

Soproni és Kőszegi hegyek. Károlymagaslat 
ngrósánccal, Várhely, Nyires, Irottkő, Szarvaskő.

Vértes, Bakony, Mecsek, a Balatonmenti he
gyek.



G O L F J Á T É K
♦

A golf játék ismertetése.

Ha van sport, amelyről el lehet mondani, hogy 
játék, az elsősorban a golf. A  golf legegészségesebb, 
legkevésbbé megerőltető szabadtéri játék, amely a 
terep kiterjedésénél és változatosságánál fogva a 
testügyességet a szabadban való mozgási lehető
séggel köti össze és így bizonyos mértékig turisz
tikának is számít.

K e l l é k e i :

1) Ü t ö k .  A  golfütő hagyományos és egyedül 
akreditált összetétele egy nyélből és egy fejből áll. 
Utóbbi nem tartalmaz semmiféle gépi szerkezetet. 
Nem lehet rugóval ellátva, tilos a kalapácsfej alakú 
iitők használata, úgyszintén az olyan is, amelynek 
nyaka akként van hajlítva, hogy a kalapácshoz 
hasonló hatást fejthetne ki. Az ütőfelület nem lehet 
homorú, nem lehetnek rajta érdes felületű csíkok.
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A vasütők fején betétet alkalmazni nem szabad. 
Általán a fej hossza a sarok leghátsó pontjától 
az orrig nagyobb legyen, mint az iitőfelülettől a fej 
hátlapjáig való szélesség. A  nyél a sarokhoz legyen 
erősítve, vagy olyan nyakhoz, illetve csőhöz, amely 

• a sarokban végződik.
2) L a b d á k .A labdák súlya ne legyen nagyobb 

45.84 grammnál, az átmérője pedig ne legyen ke
vesebb 4.11 cm.-nél.

3) P á l y a .  Pályának hívjuk azt a földterületet, 
amely szakaszonként speciálisan elő van készítve 
a golfjáték céljaira.

4) E l ü t ő h e l y .  Az egyes szakaszok kiinduló 
pontja. Ez frontálisan két jelzőtárcsával jelölendő 
meg. Maga az elütőhely olyan négyszögletes terü
let, amely két iitőhossznyi mélységben terül el a 
két tárcsa által jelzett vonal mögött.

5) A k a d á l y :  minden sánc, víz, árok, homok, 
vagy út. Víz fogalma alá nem esik az eső után 
képződött tócsa vagy a felszivárgó talajvíz. Ugyan
csak nem tekinthető akadálynak a hó, jég, ösvény 
és lábnyom. Sánc a földerület mélyedésének az a 
része, ahol a föld szabadon áll és néha homokkal 
van beszórva.

6) H a t á r o n  k í v ü l  van a labda, ha terjedelmé
nek nagyobbik részével a pályán kívül fekszik.

7) „  P á z s i t “minden terület tizennyolc méter
nyi körzetben a megjátszásra kerülő lyuk körül.

8) „ G y e p “ : az egész pálya területe, kivéve az 
elütőhelyet, a „pázsit“ -ot és az akadályokat.

9) L y u k :  átmérője 10.7 cm., mélysége legalább
10 cm.



10) Ü t é s :  az ütő előrelendítése azzal a szán
dékkal, hogy a labdát helyéről elmozdítsuk.

11) J á t é J t o s f é l :  e g y ,  vagy több játékosból áll. 
Ha egy játékos játszik e g y  másik játékos ellen, 
úgy a mérkőzés sinelenek („egyes*") neveztetik. 
Ha egy játékos játszik kettő ellen (a páros játé
kosok ugyanazzal a labdával játszanak), akkor a 
mérkőzést „hármasnak" nevezzük. Ha két-két játé
kos játszik egymás ellen, úgy, hogy egv-egv pár 
egy labdával játszik, a játék neve négyes. Ha há
rom játékos játszik egymás ellen, mindegyik a sa
ját labdájával, a mérkőzést .háromlabdás“ -nak hív
ják, Ha egy játékos játszik két, vagy több játékos 
jobb, vagy legjobb labdája ellen, a mérkőzés neve 
„legjobb! abdás" mérkőzés. Ha ketten játszanak két 
más játékos jobb labdája ellen, a mérkőzést „négy- 
labdás“ -nak hívjuk.

12) B ü n t e t ő ü t é s :  (penalty stroke) valamely já
tékos ütésszámához a megfelelő szabályok értelmé
ben hozzáadott ütés. Ez azonban a játszás sorrend
jén nem változtat.

13) „ E l s ő b b s é g i  j o g “  azt a felet illeti, aki az 
elütőről elsőnek játszik el.

14) „ F e l h ú p o l á s “ - n á k  nevezzük azt a művele
tet, amikor a labda a földre, homokra, vagy más 
anyagra helyezhető, abból a célból, hogy a talaj 
felszíne fölé emelkedjék.

15) „ J á t é k b a n  v a n “  a labda attól kezdve, hogy 
a játékos az elütőn egy ütést tett és játékban ma
rad mindaddig, amíg a lyukba bele nem játszották, 
kivéve, ha a határon kívül kerül, elveszett, vagy 
a szabályok értelmében felemeltetett. A  labdát meg-
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mozdultnak tekintjük, ha helyét elhagyta és bár
mely más helyen állt meg. „Elveszett” az olyan 
labda, amelyet a keresés kezdetétől számított öt 
percen belül nem találtak meg. Ha utóbb meg is 
kerül, ezzel már játszani nem lehet.

16) „ V é t l e n e s e t “  az, ha a mozgásban levő 
labda megállíttatik, vagy eltéríttetik bármely a 
mérkőzésen kívüli idegen behatás következtében.

Á l t a l á n o s  s z a b á l y o k :

1) A  szakaszok szerinti játékban a szakaszt az 
a fél nyeri, amely kevesebb ütéssel játssza be a 
lyukba a labdáját, mint ellenfele. Felezve van a 
szakasz, ha azt mindkét fél egyenlő számú ütéssel 
játszotta meg. A  mérkőzés 18 szakaszos körből 
áll és az a fél nyeri meg, amely nagyobb számú 
nyert szakasszal vezet, mint ahány lejátszandó sza
kasz még hátra van. A  mérkőzés „felezve van” , ha 
mindkét fél egyenlő számú szakaszt nyert meg.

2) Elsőbbség a pályán. Általában az a jogszo
kás, hogy az egyes, hármas, vagy négyes mérkőzé
seknek elsőbbségük van és jogukban áll minden 
másfajta mérkőzést megelőzni. Aki egyedül játszik, 
az minden más mérkőzést előrebocsájt.

Azok a játékosok, akik nem tudnak lépést tar
tani és az előttük haladóktól egy teljes szakasznál 
nagyobb távolságra elmaradnak, ilyen természetű 
óhaj bejelentése esetén, engedjék meg az őket kö
vetőknek az előzést.

3) Az elsőbbség kérdését lehetőleg sorsolás út
ján döntjük el. A  mérkőzés azzal kezdődik, hogy
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mindegyik játékosfél elüt egy labdát az első előtö
rői a sorsolás sorrendjében. A  következő elütőn az 
elsőbbség joga mindig azé a játékosfélé, amely az 
előző szakaszt nyerte. Ha a szakasz felezve lett. 
ügy a sorsolás révén szerzett elsőbbségi jog tovább
ra is fennáll.

Ha a játékos akkor üti el a labdát, amikor az 
ellenfelet illeti az elsőség, vagy szabálytalanul az 
elütő határán kívül lévő területről üti el a labdát, 
ügy az ellenfél az ütést azonnal visszahívhatja, 
ilyenkor a labda büntetés nélkül újra felkúpolható.

A  játékosnak jogában áll az elütő határán kí
vül felállani a határokon belül lévő labda elütésé
hez.

Ha a labda akkor esik le a kúpról, amikor nin
csen játékban, vagy a játékos azt a felállásnál üti 
le, büntetés nélkül újra kúpolható. Viszont, ha a 
labda ilyen körülmények között üttetik meg, akár 
mozgásban van, akár nem, az ütés felszámítandó, 
de büntetés ezért nem jár.

A  hármas és négyes játékban a játékostársak 
felváltva üssenek az elütőkről, azután az egyes sza
kaszok megjátszása alatt felváltva üssék a labdát.

A  játékos bármikor jogosult ellenfelétől meg
kérdezni, hogy utóbbi hány ütést csinált. Ha ellen
fele téves felvilágosítást ad és tévedését nem iga
zítja helyre, amielőtt a játékos a következő ütését 
megtette, elveszti a szakaszt.

A  játékos legfeljebb a labdaszedőjétől, játékos
társától, vagy ennek labdaszedőjétől kérhet taná
csot. Jogában áll egy előreküldött labdaszedőt al
kalmaznia, de ettől nem fogadhat el tanácsot.



Az irány.

A játékos bármikor megmutattathatia magá
nak a lyuk irányát, de az ütés alatt az ajánlott vo
nalon jelet elhelyezni nem szabad. Ellenben a zász- 
lórudat mindig szabad a lyuk helyének megmuta
tása céljából magasra tartani.

Általában a fenti szabályok ellen vétők bünte
tése a szakaszok szerint való játékban szakaszvesz- 
iés, az ütések szerinti játékban vagy kizárás, vagy 
enyhébb esetben két ütés.

A  labdát szabályosan kell megütni az ütő fe 
jével. Tolni, kaparni, vagy kanalazni nem szabad. 
A  labdát meg kell játszani, bárhol fekszik is, vagy 
pedig fel kell adnia a szakaszt, kivéve, ha a helyi
szabályok másként rendelkeznek.

Ha labdák játékban vannak, mindig a lyuktól 
távolabb elő labdát kell előbb játszani. Ha a labdák 
a lyuktól egyenlő távolságra vannak, akkor a játék 
kérdése sorshúzás útján döntessék el.

Ha egy labdát a gyepen a szabályok értelmé
ben emeltünk fel, akkor a leejtésnek is a hely köz
vetlen közelében kell megtörténnie, ahol a labda fe
küdt és vigyázni kell arra, hogy leesés után ne ke
rüljön közelebb a lyukhoz. Utóbbi esetben a leejtés 
inegismétlendő. Ha a talaj alakulása olyan, hogy 
a leejtett labda a lyukhoz okvetlenül közelebb gu
rulna, akkor a labdát le kell tenni.

A  pázsiton felemelt labda ugyanarra a helyre 
tétetik vissza, ahonnét felemelték.

A  labda Jeejtésének módja: a játékos arccal a 
lyuk felé fordul, kiegyenesedve áll és a válla fölött 
a háta mögé ejti a labdát. Ha a labda ilyenkor aka
dályba gurul, a játékos megismételheti a labda le- 
ejtését.

A  játékban lévő labdát egyébként a szabályok 
által megállapított esetek kivételével a szakasz 
megjátszása előtt nem szabad felemelni. Ilyen ki



vétel például az azonosság megállapítása. Ekkor 
felemelhető, de előbbi helyére helyezendő vissza.

A  talaj egyenetlenségeit, amelyek az ütést bár
miképpen befolyásolhatnák, eltávolítani nem lehet. 
Épp így nem építhet magának a játékos ütés előtt 
állást.

Ellenben el lehet távolítani az útban álló tár
gyakat (zászlórúd, irányielző pózna, szerszám, jár
mű. híd, palánk, stb.). A  labdát, ha ilyen útban álló 
tárgyon megáll, vagy ha azt érinti, esetleg, ha ja 
vítás alatt álló területen fekszik, büntetés nélkül fel 
lehet emelni. Ha az útban álló tárgy elmozdítha- 
tatlan s a labdától két ütőhossznvi távolságon belül 
van, akkor a labda büntetés nélkül felemelhető és 
leejthető, a pázsiton pedig letehető, de nem keve
sebb, mint két iitőhossznyira az akadályozó tárgy
tól és sohasem a lyukhoz közelebb.

Minden lazaakadály büntetés nélkül eltávolít
ható, kivéve, ha a labda egy akadályban fekszik, 
vagy ezt érinti.

Ha játékban levő labdát a játékos, vagy társa, 
vagy valamelyikük labdaszedő gyereke megmoz
dítja, ezért büntető ütés jár. Ha a játékban lévő 
labda azután mozdult, meg, amikor már a játékos 
az ütéshez felállt, akkor ez a játékos hibájának te
kintendő és ezért egy büntető ütés jár.

Ha játékos ütés közben kétszer üti meg a labdát, 
számítsa fel az ütést és ehhez még egy büntető; 
ütést. Tilos elhajlítani, letörni, vagy megmozdítani 
bármi megrögzített tárgyat, vagy növényt, kivéve 
amennyire szükséges, hogy a labdához való neki- 
álláshoz szabályosan felkészülhessen, vagy a hátra- 
és előrelendítés alkalmával.

Ha egy labda, amely nincs a pázsiton, egy ütő
távolságon belül fekszik egy másik labdától, úgy 
a lyukhoz közelebb eső labda bármelyik játékos kí
vánságára felemelhető arra az időre, amíg a másik 
iabdát játsszák.



188

Ha labda mozgásban lévő tárgyra jut, akkor 
egy labdát büntetés nélkül a földre ejteni, illetőleg 
a pázsiton letenni az előbbi labda leeső helyének 
közelében.

Ha játékos labdája érinti az ellenfelet, vagy 
annak labdaszedőjét, ütőit, vagy ezek által meg- 
inozdíttatik, úgy az ellenfél elveszti a szakaszt. Ha 
a játékos labdája magát a játékost, vagy játszó
társát, vagy bármelyikük labdaszedőjét, vagy az 
előreküldött labdaszedőt, illetve ütőiket érinti, úgy 
a játékos oldala veszíti el a szakaszt.

Ha a játékos az ellenfele labdájával játszik, 
akkor az ő játékerőidala veszti el a szakaszt, ki
véve, ha az ellenfél viszont az ő labdájával játszik, 
vagy a tévedés az ellenfelek egyikének, illetve 
labdaszedőjének helytelen felvilágosítása következ
tében történt.

Gazban, magas fűben, bokorban rejtőzködő lab
dát csak annyira szabad érinteni, amennyi szüksé
ges ahhoz, hogy a játékos a labdáját megtalálja. 
Ha a labdát homok borítja el, úgy ebből csak 
annyit szabad eltávolítani, amennyi elég ahhoz, 
hogy a játékos meglássa a labda tetejét.

Ha egy labda elveszett, vagy a játékos azt 
játszhatatlannak minősíti, akkor a játékos legkö
zelebbi ütését ahhoz a helyhez lehető legközelebbről 
játsza, ahonnan az elveszett, illetve, ahonnét a 
egy büntetőütést kell felszámítani.

Ha a labda a játékterület határain kívül fek
szik, a játékos az ütést arról a helyről ismétli meg, 
ahonnét a labda a határon kívül került. Ez egy 
büntetőütést jelent. Ha a játékos úgy gondolja, 
hogy elütött labdája a határon kívül került, ideig
lenesen másik labdával játszhat az előbb előírt mó
don. Ha később kiderül, hogy az első labdája nincs 
a határon kívül, úgy a játék ezzel folytatandó. 
Ilyenkor büntetőütés nincs.

A  játékosnak mindig jogában áll meggyőződni 
arról, hogy ellenfelének labdája túl van-e a hatá



ron, vagy sem. Ha egy labda annyira megsérül, 
hogy használhatatlanná válik, az ellenféllel való 
közlés után kicserélheti azt. A  labdához tapadó sár 
nem tekintendő olyasminek, ami azt játékra alkal
matlanná teszi.

A k a d á l y o k .

Ha a labda akadályban fekszik, vagy ilyent 
érint, akkor sem az ütőnek nem szabad érintenie 
a földet, sem nem szabad bármit is megérinteni 
vagy megmozdítani azt megelőzőleg, hogy a játé
kos a labdához hozzáüt. Ilyenkor:

a játékos szilárdan megvetheti lábát a földön 
a célból, hogy állását felvegye.

A  labdához való felálláskor, vagy az ütőnek 
előre- vagy hátralendítésekor füvet, gazt, bokrot, 
fát vagy más növényzetet, a sánc oldalát, falnak 
vagy palánknak, vagy más el nem mozdítható út 
bán álló tárgynak oldalát érinteni szabad.

Lépcsőket vagy pallókat, amelyeket a pályafel
ügyelőség azért helyezett el az akadályban, hogy a 
hozzá- vagy kijutást megkönnyítse, továbbá min
den útban álló tárgyat el lehet távolítani és ha eköz
ben egy labda elmozdíttatott, az visszahelyezendő 
büntetés nélkül.

Ha szilárdan megrögzített lépcső vagy palánk 
akadályozza a játékost ütésében, úgy a labda fel
emelhető és előbbi helyéhez lehető legközelebb és 
hasonló helyzetben letehető büntetés nélkül.

Minden lazaakadály, amely az akadályban benn 
nincs, vagy azt nem érinti, felemelhető.

Büntetés: szakaszok szerinti játékban szakasz
vesztés. Ütések szerinti játékban két ütés.

Ha a labda vízben van, úgy a játékos bünte
tés nélkül ütheti, ha az mozgásban is van, de az 
ütéssel nem szabad késlekednie azon célból, hogy 
a szélnek vagy az ár sodrának lehetővé tegye, hogy 
a labdát előnyösebb helyzetbe juttassa.
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Labda a vizes akadályban vagy akadályban lévő 
tócsában.

Ha a labda egy elismert vizes-akadályban 
(akár a vízben fekszik, akár nem) vagy egy aka
dályban előforduló tócsában van, vagy ott elveszett, 
a játékosnak egy büntetőütés mellett jogában áll 
egy másik labdat leejteni akár az akadaiy mögött, 
akár az akadályban magában, úgy, hogy az a pont, 
hol a labda a vízbe került, a játékos és a lyuk kö
zött legyen.

Ha a labda a gyepen lévő tócsában van, vagy 
abban elveszett, úgy a játékosnak jogában áll bün
tetés nélkül egy labdát leejteni szaraz területen 
annak a helynek a lehető közelében, ahol a labda 
feküdt.

Ha a labda a pázsiton lévő tócsában van, vagy 
ha a tócsa a pázsiton fekvő labda és lyuk között 
terül el, úgy a labda játszható onnan, ahol fekszik, 
büntetés nélkül felemelhető és letehető az előbbi he
lyéhez legközelebb oly helyzetbe, amely nincs köze
lebb a lyukhoz.

A  labdát, ha oly közel fekszik a tócsához, hogy 
a víz a játékost állásában akadályozza, úgy lehet 
kezelni, mintha az a tócsában feküdne.

A lyukba gurítás iránya.
Ha a játékos labdája a pázsiton van, úgy labda

szedője, játszótársa, vagy ennek labdaszedője a 
lyukba való bejátszás számára irányt jelölhetnek 
ki, de az ajánlott játékvonalon a talajt megérinte- 
niök nem szabad. A  pázsiton sehol semmiféle jelet 
elhelyezni nem szabad.

A  játékos mindig jogosult labdaszedőjét a 
lyukhoz küldeni, hogy az ott álljon mialatt ő üt.

Ha a játékos labdája a pázsiton fekszik, addig 
ne játsszék vele, míg az ellenfél labdája meg nem 
állt.
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Ha a pázsiton a játékos akkor játszik, amikor
az ellenfelén lett volna a sor, úgy az ellenfél az 
ütést azonnal követelje vissza és a labdáját vissza 
kell helyezni.

Bármely játékosfélnek jogában áll bármikor 
eltávolítani a zászlórudat, de a játékos mindig meg
kívánhatja, hogy a lyuk helyét neki megmutassak.

Ha labda nekifekszik a lyukban lévő zászió- 
rúdnak, úgy a játékosnak jogában áll a zászlórudat 
eltávolítani s ha a labda a lyukba esik, akkor a 
játékos úgy tekintendő, mintha a labdát utolsó üté
sével begurította volna a lyukba.

Ha a játékos labdája belelöki az ellenfél lab
dáját a lyukba, akkor úgy kell tekinteni, hogy az 
ellenfél utolsó ütésével labdáját a lyukba begurí
totta.

Ha a játékos labdája megmozdítja az ellenfél 
labdáját, úgy az ellenfél labdáját visszahelyezheti.

Ha a játékos begurított már a lyukba és az 
ellenfél labdája megállt, úgy a játékos elütheti az 
ellenfél labdáját, megadván a lyuk felezését azon 
esetben, ha eggyel több az ütéseinek száma és ma
gának követelvén a szakaszt, hogyha ugyanannyi 
az ütésszám.

Ha a játékos nem üti félre az ellenfél labdáját 
és az beleesik a lyukba, úgy az ellenfél úgy tekin
tendő, mint aki utolsó ütésével labdáját a lyukba 
gurította.

Ha a játékos már begurított a lyukba és ellen
fele egy ütéssel még megfelezheti a szakaszt, úgy a 
lyukba már begurított játékost semmi cselekménye 
meg nem foszthatja a már elért felezéstől.

Az ütések szerinti mérkőzésekben az a részt
vevő a győztes, aki az előírt kört, vagy köröket a 
legkevesebb ütéssel fejezi be.



TARTALOMJEGYZÉK

Elősző —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  ___  3

Társasjátékok —  —  —  —  —  —  —  —  —  9— 57

Grafológia — — — — — — — — — — 5 8 — 7 6

Kártyajátékok — — — — — — — — 7 7 — 1 3 8

Sakk játék — — — 139— 1 4 6

Asztali tenniszjáték —  —  —  —  —  —  —  1 4 7 — 1 5 4

Vizipóló játék — — — — — — — — — 1 5 5 — 1 6 9

Sísport — — — — — — — — — — 1 7 0 — 1 8 9

Golfjáték — — — — — — — — — — 1 8 1 — 1 9 1










