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az indulást. Ki kell találnunk, hogy az ellenfél mi-
ért indult ebből a színből, és miért nem egy má-
sikból, illetve milyen lapjai lehetnek a színben az 
indulónak.

Szanzadu felvétel ellen általában a legjobb 
(leghosszabb és legerősebb) színből érdemes in-
dulni. Nagyon sokan használják a tizenegyes 
szabályt, ami azt jelenti, hogy ellenjátékosként 
felülről a negyedik lapunkkal indulunk, ha van 
figuránk a színben. Ez fontos információ lehet a 
partnernek, de egyúttal a felvevő is ki tudja hasz-
nálni. Ebben a helyzetben a kőr ötös indulás azt 
jelenti, hogy Nyugatnak van még kőrben három 
magasabb lapja is, mint az ötös. Ha megnézzük 
az asztal és a kéz lapjait, látjuk, hogy ez a három 
lap a dáma, a tízes és a nyolcas. Tehát Keletnél 
egyetlen nagyobb kőr sincs. (Ha Keletnek lett 
volna nagyobb lapja a kőr hatosnál, biztosan be-
tette volna.) Ha ezt az információt kihasználjuk, 
biztosan lesz átmenetünk az asztalra, a kőr bubi. 
Egyetlen feladatunk van, hogy az első kőrt a ke-
zünkben kell ütni az ásszal. Utána lehívjuk a két 
magas pikk figurát, az ászt és a királyt, majd kis 
kőrt hívunk a bubi felé. Hiába üt be Nyugat a dá-
mával, marad még egy kis kőr a kezünkben, az-
zal asztalra tudunk menni. Az asztali pikkek le-
hívása után a két minor ász biztosítja, hogy kézbe 
tudjunk kerülni az utolsó kőr ütésért is. Ütünk: öt 
pikket, három kőrt, egy kárót és egy treffet.

Megjegyzés: hogyan tudja az induló partnere 
kihasználni a tizenegyes szabályt? A tizenegyes 
szabály szerint, ha partnerünk kis lappal indul 
(nem figurával), az induló lap értékét ki kell vonni 
tizenegyből. Ennyi nagyobb lap van a másik három 
játékosnál. Látjuk az asztal lapját, ismerjük saját 
lapjainkat, így meg tudjuk mondani, hogy a felve-
vőnek hány nagyobb lap van a kezében a színben. 
Ez néha nagyon fontos lehet. A felvevő is így tudja 
kiszámolni, hogy hány nagyobb lap van a színben 
az induló partnerénél.
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Nyugat a pikk ötössel indul. Ebben a színben 
nem fenyeget semmi veszély. Kell ütnünk három 
pikket, két kőrt, egy kárót, és elég három treff ütés a 
teljesítéshez. Ezt könnyű lenne megtenni, ha a treff 
szín elosztása 3–3 lenne. Addig hívnánk a treffeket, 
amíg az ellenfél nem üt be az ásszal, majd a pikk 
ásszal asztalra mennénk a treff ütésekért. A prob-
léma az, hogy a treff szín várható elosztása inkább 
4–2, mint 3–3. Ha az ellenfél csak a második treffet 
üti meg, kevés lesz egy átmenet az asztalra, hogy 
három treffet tudjunk ütni.

Úgy tudunk védekezni a kedvezőtlen treff el-
osztás ellen, ha azonnal kiengedünk egy treffet. Az 
indulást a kezünkben kell ütni a királlyal, utána a 
treff ötöst kell hívni, és a kettest tenni az asztalról. 
Az ellenfél várhatóan pikkel folytatja. Ezt is a ke-
zünkben kell ütni a dámával (védve az asztal egyet-
len átmenetét, az ászt). Treffel kell folytatni, de most 
már a királyt kell tenni az ütésbe. Kelet üthet az 
ásszal, de utána a dáma-bubiba be fog esni az ellen-
fél összes treffje, és a hármassal tudjuk megszerez-
ni a kilencedik ütést. 

földrajzi hely
A Balaton-felvidék, illetve a Káli medence. Füreden szoktunk nyaralni, 
Papámnak Füredhez közel, Pécselyen van présháza.

Víz Ebből adódóan kicsit kommersz módon a Balaton.

Évszak Nyár.

Étterem Solymári Aranykorona.

ÉTEL Székelykáposzta.

Ital
Kóla, az igazi, a piros. Az igazság az, hogy magát az alkoholt nem szeretem. 
A kóla nagyon ciki, de ha meglátok egy kólát, akkor végem van. A Whiskyt 
mostanában fedeztem fel.

szín Zöld. Fűzöld egészen pontosan.

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető személyiség ír lapindító jegyzetet. 
Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Héja Domonkos 
karmestert kértük fel.
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állat Delfin.

növény Nád.

Színész 
Sinkovitsot szerettem, Agárdyért éltem-haltam. De nagyon szeretem Leonardo 
Di Capriót, ő a kevés jó színész egyike.

Intézmény K&H Bank. Ott van a számlám. (nevet)

Film / filmrendező
Egyik kedvenc filmem a Forest Gump, azt a filmet nagyon szeretem. Bár Tom 
Hanks-et nem szeretem, ebben a filmben jó.

Filmsorozat
Filmsorozatból van sok. Az első kedvenc sorozatom még a Twin Peaks volt 
 David Lynch rendezésében.

Író / költő Ady Endre, Robert Merle, Móricz Zsigmond.

Tudós / tudomány Agykutatás. Freund Tamás.

Sport / sportoló
Egerszegi Krisztinát nagyon szerettem. Sírtunk, amikor „35” aranyérmet szer-
zett egy nap alatt.

Képzőművész / műalkotás Sandro Botticelli, Vénusz születése.

Zeneszerző / zenész Richard Strauss.

Piac
Óbudai piac. Van kedvenc nénink, Erzsi néni. Diót, mogyorót, mézet árul. 
Régóta jár hozzá a feleségem, de néha én is odamegyek, és akkor mindig 
bizniszelünk.

Kávézó Starbucks. Mindegy, melyik.

Szólás / közmondás? Ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz. Ez a legfontosabb életelvem.

Aquincum

Aranyhegy

Belső-Óbuda

Békásmegyer

Békásmegyer-Ófalu

Csillaghegy

Csúcshegy

Filatorigát

Hármashatárhegy

Kaszásdűlő

Mátyáshegy

Mocsárosdűlő

Óbudai-sziget

Remetehegy

Rómaifürdő

Római-part

Solymárvölgy

Táborhegy

Testvérhegy

Törökkő

Újlak

Ürömhegy
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