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Tálján kártya parasztkézben'
Legkedvesebb kártyajátékom az op-

letány. Leginkább odahaza, Kisirato-
son játszottuk, de csabai otthonunkban
is erre a játékra váltottunk, ha összeállt
a kártyabanda. A legjobb négyesben
játszani; lehet hármasban, ötösben is
oplctányozni, de az igazi, ha négyen
üljük körül az asztalt. Ha iratosi rokon
jön Csabára, s este vacsora után előke-
rül valami ital, s kártyázni támad ked-
vünk, csakis opletány ózunk!

Az iratosi ember nem is érti, miért
olyan kedves nekünk ez a játék.

Persze, mert annyi élmény köt ben-
nünket, máshová elkeveredett iratosi
származékokat az opletányhoz.

Kisiratoson már alig játsszák; csak
az idősebbek, s nagynéha a velünk
egyívásúak, a középkorúak. Az ifjabb
iratosi nemzedékek már nem ismerik,
nem játsszák, más kártyajátékokkal él-
nek. Az opletányt jó, ha hírből ismerik,
hogy valamikor atyjuk, öregapjuk ez-
zel múlatta az időt.

Kártyabanda összeül
Kártyabanda összeül

Kolop Janiéknál..." - hangzik a ki-
siratosi gúnyversben (Kovács Ferenc:
Iratosi kertek alatt. Buk., 1958., 202.
old.).

S összeült: kezdetben valóban az
utcán, fák árnyékában, udvaron, veran-
dán, télen pedig a házban. Utóbb, az
ötvenes években már csak a házban.

A század első felében alsóztak, du-
rákoztak, fajeroztak, felsőztek, filkóz-
tak, máriásoztak, zsíroztak, opletá-
nyoztak és preferánszoztak. Újabban a
hatvanhat, az ulti és a snapszer járja -
buszon, vonaton is, munkába menet,
munkából jövet. „Ultiféle a máriás, ez
lőhet lufmáriás, dalommáriás. A Du-
riimars húsz bele aki szagul! - mondás
a máriásban." - emlékezik egy vén
kártyás, Kása Anti bácsi.

A múlt században, állítja a Kisira-
tosról mindent tudó múzeumos ember,
Kása Antal, a gazda opletányozott, a
huszadik század első felében már csak

a zsellérivadék cselédnép. Zsírospa-
raszt származék mesélőm szerint „A
paraszt nem kártyázott!", azaz nem
máriásozott, nem preferánszozott.
Mert ma már az opletányt nem is tartja
igazi kártyának.

Minden jel arra utal, hogy mást
játszott a paraszt, tehát a napszámos, és
mást a gazda, az úri, városi passziókat
elsőként átvevő módosabb paraszt.
Meglehet, az előbbi állítás (hogy a
paraszt nem kártyázott) a múlt század-
ra érvényes: akkor valóban csak a nu-
merusos (telkes) zsellér kártyázott, a
zsellér (Iratoson zsillér) nem engedhet-
te meg magának ezt a fényűzést. Min-
denesetre ez a század elejére már úgy
változott, hogy bizony a cselédember
is keverte az ördög bibliáját! Öreg-
apám, aki tanyásbéressé emelkedett
szegény ember, a társaival, majd a hat
fia a cimborákkal pihenőidőben elővet-
te a kártyát, és opletányozott.

„Opletányozás télön!", „Karácson
bűttyin!" - emlékeznek.

Szegény ember fia csak télen, meg
dologtiltó napon ülhetett le az asztal-
hoz kártyázni. S hogy ők már a század
húszas, harmincas éveiben nem csak
opletányoztak, bizonyítja, hogy Szent-
este az emberek addig kártyáztak, míg
menni nem kellett az éjféli misére, míg
meg nem jött az Égi Bárány, s a nyere-
mény a dió volt; „Néha egy zsák diót
nyert tata!" Az opletányban pedig nin-
csen nyeremény.

Ugyanebben az időben (a két hábo-
rú közt) a gazdák kedvenc játéka a
preferánsz. Anti bácsi szerint pina-
ráncnak is hívják.

Olasz kártya
A játék nyomait kutatva csak né-

hány, máshonnan való adatra akadtam.
A szintén csanádi Magyarbánhegyesen
száz éve (Andó I.: Mbh. tört. 1960.
Kézirat 16. old. Mezőkovácsházi
könyvtár helytörténet 330.) „Az idő-
sebb emberek az utcákon kártyáznak s
közben szívből kacagnak, ha valakit

sikerül megsüvegeltetnil Ez a szokás
még most is megvan." Ez, gyanúm
szerint, csakis az opletány lehet. A
Jung Károly által szerkesztett, s egy
bács-bodrogi faluról szóló kötetben
(Gombos, 1978, 34. old.) olvasható,
hogy „A férfiak, különösen az öregeb-
bek kedvenc kártyajátéka az oplitán.
Vasár- és ünnepnapokon délután min-
den 10-15. ház előtt ül egy csoport
oplitánozó. Nem pénzre játszanak, ha-
nem a vesztő pár födetlen fővel kényte-
len tovább játszani." Kása Antal kisira-
tosi helytörténész úgy tudja, hogy az
aradiak is opletányoznak. (Meglehet, a
Kisiratosról a városba kerültek.)

A szegedi nemzet nem ismeri, leg-
alábbis Bálint Sándor nem említi az
itteni népi kártyajátékok között (B. S.:
A szögedi nemzet III. 55-60.); ami
azért meglepő, mert Kisiratos Szeged
felségterületéhez tartozik, az iratosi
magyarok 1818-ban Szeged környéké-
ről rajzottak a kelet-csanádi Kisiratos-
pusztára dohánykertész-telepet alapíta-
ni.

Az opletány (oplitán) szó eredetét
keresve, déli hatásra gyanakodva, a
szerb „oplesti (opletati)": 1. megfon, 2.
befon (hajat befon), 3. körülfon, „ples-
ti": fon, „plet": fonal, „pletenica": fo-
nott kalács (Hadrovics L.: Szerb-hor-
vát-magyar szótár, Bp. 1957, 311. és
345. old.) ígért megoldást. A román-
ban is kerül valami hasonló: az „ople-
an" mezőgazdasági szakszó, a szántal-
pakat összetartó keresztfa, eplény a
jelentése (Román-magyar szótár, Buk.
1980, 445.). A moldvai csángó nyelv-
ben is az „opleány", „oplyean" a szán-
talpakat összekötő keresztfa (NylrK.
4., 1960., 280.), forrása a román „ople-
án" u.a.; ez utóbbi a déli szlávból való
(A m. nyelv tört-et. szótára. Bp., 1967,
I. 777.).

Még délebbre tekintve az olaszban
három szóra akadtam, amelyek talán
segítenek az „opletány"-t megfejteni.
Az „o" egyik jelentése hé, hát, no; az
„opli'te", mely régies, hoplita, nehéz

Részlet a szerző készülő kisiratosi írói falurajzából



fcgyverzctú' görög gyalogos; a
„ple'tta" pedig pálmalevcl-fonat
(Olasz-magyar szótár II. Bp., 1952.
845.,K63.,952.).

Már megint a fonat!
Aztán Somogyi Béla: A magyar

kártyanyelv szókincse (Bp., 1990. 20.)
című munkája oldotta föl számomra
valamelyest az oplctány titkát: „Opli-
tán - Olasz eredetű kártyajáték (1816:
Gyarmathi S.: Voc. 3: NSz.). Első ada-
tunk 1808: 'Tudok harminczeggyet és
egy kicsit oplitánt is' (Verseghy: Kiil-
ncki Gilméta 278: NSz.). Későbbi adat,
1827-ből: 'kártyáztak... ki vojtát, ki
filkót, ki oplitánt' (Kisfaludy K. Mun-
kái VIII. 129-30: NSz.)".

Tehát az opletány-oplitán olasz ere-
detű, Kisiratoson s még néhány ma-
gyar faluban máig ismert tálján kártya-
játék.

Ami a XIX. század elején nemes
uraimék játéka volt, a század végére a
kelet-csanádi Iratoson a tehetősebb pa-
rasztok kedves játéka, hogy tovább
ereszkedve a XX. századra a legszegé-
nyebbek őrizzék meg. A XXI. századot
aligha fogja megérni; emlékként meg-
marad, ám a falusi életből kikopik.

Mivel tudtommal az opletányt senki
sem írta le (a néprajzi irodalomban az
említett szórványadatokon kívül sem-
mire sem akadtam), igyekszem meg-
menteni azt a kicsit, amit magam tudok
róla.

Az opletány
szabályrendje

Az opletányt a magyar kártyával
játsszák; a kártyacsomagot, a paklit
Iratoson csutaknak hívják.

A kártyalap értéke szerint lehet
- üres: a 7-es és a 8-as - a játékos

ezeket az elején, s főleg akkor dobja el,
amikor az ellenfél nyer, legyen az övé
az üres lap; életveszélyes utoljára
hagyni, mert könnyen pircsut lehet ve-
le fogni,

- pikó: az alsó, a felső, a király, a
kilences és a tízes (három pikó tesz ki
„egy"-et, így ezt már érdemes gyűjte-
ni),

- egy: az ász, amely nyereményként
a legzsírosabb.

Az opletányban a sorozat a fogás
szempontjából a leggyengébbtől a leg-
erősebbig haladva: 7, 8, alsó, felső,
király, ász, 9, 10. Tehát a 10-es a
legerősebb, mindent elvisz, de össze-
számláláskor az ász ér a legtöbbet.

(Kisiratoson a magyar kártyát még
kvartokra osztják, de ez az opletányban
nem érvényes: alsó kvart a 7-8-9-10,
felső kvart az alsó-felső-király-ász, s
van még tízes kvart és disznó-, azaz
ász-kvart is - ez utóbbiakat illetően
további magyarázattal nem szolgált
Kása Antal.)

A játék elején kell bejelenteni, ha a
kártyásnak mondása van. „Három
mondás" {Hármat mondok!) esetén já-
ték nélkül, önmagában hármat ér a
három 9-es, a három 10-es és a három
ász, valamint az opletány. Egy játékos-
nak a nyolc lapból legföljebb két mon-
dása lehet. Hatot mondok! - szól a
szerencsés, de ő sem toldja meg, hogy
miből, s hogy van-e opletánya is.

Az opletány a legerősebb mondás, a
legerősebb „három". Akinek valame-
lyik színből opletánya van (ász-9-10),
jó kártyája van, nyerésre esélyes, leg-
alábbis ha meghúzhatja. Egy erős ople-
tány (például ha az ász-9-10 mellett,
tehát az opletány színéből van még
három-négy piké és üres lap) arra is jó,
hogy pircsut fogasson az ember a má-
sikkal: a végén, ha van a másik három
szín valamelyikéből üres lap, azt meg-
húzva, majdnem biztos, hogy pircsut
fog a szomszéd.

A. felesasszony az opletánynál keve-
sebbet ér, nem lehet bemondani (nem
mondás, nem ér kettőt), két tagja a 9-es
és a 10-es. Hosszú felesasszonyai van a
játékosnak, ha a kilences és a tízes
mellett van még néhány lap ugyanab-
ból a színből. Ha hosszú felesasszonya
van, s rákerül a sor, meghúzza a tízest
és a kilencest, biztos, hogy kiesik az
ász, így már végignyerheti a színt. Ha a
felesasszony magában áll, nem húzza
meg, vár a jószerencsére. A felesasz-
szony színe után lehet mokk-felesasz -
szony, tök-felesasszony, zöld-felesasz-
szony, piros-felesasszony.

A játszma végén összeadják a nye-
rést. A 32 kártyából 8 üres, 20 egy
pikót ér, 4 pedig egyet-egyet, így az
összesen 32 pikót érő tíz fogás meg két

pikó oszlik meg a két pár között. Az
utolsó fogás külön ér egyet.

A játék mindaddig tart, míg az
egyik páros el nem éri a huszonegyet.
Mivel egy játszmában az utolsóval
együtt legföljebb tizenegyet lehet nyer-
ni, ami a mondásokkal tizennégyre,
tizenhétre, a legjobb esetben húszra
fölmehet, általában két-három játszma
egy játék. Egyetlen játszmával igen
ritkán lehet huszonegyet nyerni. Ha
már közel a huszonegy, játék közben
számolnak, s ha kivan, megállhatnak
(amikor fogásuk van).

A vesztesek süvegeinek, azaz
mindaddig kalap, sapka, kucsma, ma-
gyarán süveg nélkül (süveg! - kiálta-
nak) kénytelenek játszani, míg föl nem
nyerik a süveget. (Fölnyertük.)

A két párból az egyik megnyeri a
játékot, a másik pár süvegei (játszmá-
iul játszmára, míg föl nem nyerik a
süveget, a vesztes oszt, s a nyertes
kezd). Az első játszmában kedvez-
ménnyel nyerheti föl a süveget a süve-
gelő: ha nem nyer semmit, vagy ha
mind elnyeri, fölteheti a tökfödőt. A
továbbiakban csak akkor nyerheti föl a
süveget, ha ő nyer hamarább huszon-
egyet.

Pircsut az fog, akinek (amely pár-
nak) a parti végén a nyerésében nincs
legalább egy (legalább három pikó
vagy egy ász), tehát csak egy-két pikót
s üreseket fogott. Pircsut az nyer, aki-
nek egyetlen fogása volt, s az tele üres
kártyákkal. A pircsu egyszeri, ez alól
nem lehet - nem kell - fölszabadulni.
Nagy szégyen pircsut fognil

Pircsu
Van, amikorpircsuznak. Amikor ar-

ra mennek, hogy a másik pircsut fog-
jon. Ilyenkor lehet öten is játszani,
mindenki maga van. Ha valaki üresét
fog, nem húzhat rá nyerő kártyát (a
sima opletányozásnál természetesen az
üres fogásra nyerhet a játékos, hogy
megússza, sőt, azonnal nyerő lapot vág
ki, ha teheti).

A pircsuzásban mindenki összefog
az ellen, aki pircsut fogott, hogy ne
nyerjen többet. Csak akkor menekül
meg, ha a játszma végéig valaki föladja
neki a kártyát, nyerni tud.

(A „pircsu" szó magyarázatával a
falubeliek nem szolgálnak; talán annyit
tesz, hogy „picsa" - legalábbis olyan a



szó hangulata c játékban. Máshol a
„pircsi" a piros szín játékos kicsinyíté-
se - A magyar kártyanyelv szókincse
64. -, de erről Kisiraloson nem tud-
nak.)

Három-kétszömes
A három-kélszömes, a háromkét-

szöm az opletány változata, akkor kerül
elő, ha csak három játékos kerül. Min-
denki maga van, s előfordul, hogy
mindhárman süvegcinek. A háromkét-
szömesben a pircsu nem számít, bár
lehel úgy is játszani (hogy pircsura is
megy). A megszokott, pircsu nélküli
háromketszömben csak a négy ász szá-
mít; aki üresét, tehát ásztalant nyer, az
süvegei. A következő játszmában vagy
semmit sem fog, vagy legalább három
ászt, akkor nyeri föl a süveget. A má-
sodjára is süvegelő már csak három
ásszal nyerheti föl a süveget, ugyanígy
a továbbiakban. Mondás a háromkét-
szömesben nincsen.

Ez, mondják, nem olyan érdekes,
mint amikor négyen opletányoznak.

Ennél a kártyajátéknál két kártyát
kitesznek, vagy osztás után a két meg-
maradtat fölvágják (tíz lapot kap min-
den játékos).

Zsírt bele!
Keverés után az osztó emeltet, majd

nyolc lapol ad mind a négy játékosnak;
ha már izzik a hangulat, nő a méreg és
a vetélkedés, egyesével osztja a kár-
tyát. Akinek az első lapot adta, az kezd;
az első kártya letételekor be kell jelen-
teni, ha valakinek mondása van. Az
oplctányt nem jelentik be, az is csak
„három"; hamarosan úgyis kiderül.

Az egymással szemben ülő párok
arra törekednek, hogy minél több ászt
és pikót nyerjenek. Akinek túl erős a
lapja, esetleg mindent elnyer. Izgalma-
sabb, ha megoszlanak az erős kártyák,
s csak kemény csatában sikerül legyőz-
ni a másikat.

A játékos, ha már nem tud vagy
még nem akar nyerni, keresi a párját,
nyerjen ő is! Ha a játékos párjáé a
fogás, az ember zsírt tesz bele; lia
lehet, ászt - hisz az önmagában nem
nyerő kártya -, vagy pikót, de semmi-
képpen sem üres lapot. Azt megtartja
az ellenfélnek, meg pircsura.

„Zsírt bele!" - rikkant a magyar,
hogy jó lap bedobására serkentse a

társát. Ezt szabad. Színt s kártyát nem
kérhet.

Az opletányt érdemes elnyerni.
Ilyenkor a társ, ha már elfogyott a
színe, zsírozza a nyerést (csak az azo-
nos színűvel lehet felülütni, elvinni az
ütést; ha nincs színre szín, más színű
lapot lehet dobni, de tilos mást vetni,
ha a meghívott színből még van la-
pom). Ha a játékos végignyeri, társa
keni (zsírozza). Az ellenfél ilyenkor
menekül a fölösleges lapjaitól, az erő-
seket tartogatja, hátha jut még neki is
valami. Az opletányt kijátszva, hosszú
opletányt elnyerve a játékos vagy átad-
ja az ütést a párjának (ha mindent el
akarnak nyemi, mert például süvege-
lésből kell szabadulni), vagy leteszi a
legkisebb más színű kártyát, hogy az-
zal az ellenfél pircsut foghasson. Ha a
másik párnak csak a pircsu elnyerésére
van ereje, mert a következő fogás az
opletányt kijátszóké, verhetik az asz-
talt, káromkodhatnak, kacaghatnak:
„Megfogta!", „Pircsu!", „Hogy az Is-
ten...", „Csaltatok! Az előbb nem tettél
színt...". És már veszik is elő a fogáso-
kat, ellenőrizni, tett-e mindenki színre
színt? Mert ha nem, az egész érvényte-
len.

Bemondta a kártyás a hármát. Ami-
kor ő kezd - s éppen játékos kedvében
van -, ásszal hozakodik elő. Aki nem
figyel, megijed, miért teszi ki a társa?
Aztán a 9-essel, majd a 10- essél nyer -
persze, opletánya van!

„így könnyű."
Nehezebb elnyerni a három-három

ászból s kilencesből álló mondást. Ha
három mondás a tízesből van, termé-
szetesen mindhárom elnyerhető, ám
előfordul, csak arra elég, hogy biztos
legyen a pircsumentes játszma, mert az
első három ütésben a másik kettő a
legrosszabb kártyáit veti oda, alig jön
össze valami. Ilyenkor megtörténhet,
hogy a végén a másik számol többet. A
három 10-es magában nem sokat ér,
főleg ha a társa nem segíthet, olyan
vacak lapja van. Ha egyik-másik 10-es
mellett 9-es vagy ász is van, már többet
ér e három mondás. Ha a három tízes
magában áll, inkább kivár a játékos:
mást tesz le, hátha valaki úgy indít egy
színt, hogy beleesik a 9-es meg az ász,
s akkor ő, ha mondjuk van egy rossz
királya is, tovább nyerhet.

Ha a három tízesből az egyik feles-

asszony, hosszúfelesasszony élén áll,
már-már kedvére nyerhet.

A három 9-esből álló mondással, ha
egyik mellett sincs ász vagy 10-es,
pircsut foghat az ember. Ha a 9-es
mellett ász is van, meghúzza a 9-est, s
ha a 10-es kiesik, az ász már szabad.
Nyemi lehet a 9-essel, ha mellőle ki-
sebb lapokat meghúzva, kiesik a 10-es,
s esetleg bennragad az ász, így újra
megjátszva, már az övé lehet a disznó.

A három ászból álló mondással
nyerni csak véletlenül lehet, vagy ha
kerül mellé 9-es, 10-es. Ilyenkor a
legbiztosabb, ha az ember bedobja a
társa nyerésébe az ászait; ha nem tehe-
ti, mert a cimbora is kutyául áll, vérben
forgó szemmel vágja az asztalra, vi-
gyétek! Kész csúfság magában három
ász, nagy méreg, ha mind az ellenfélé
lesz. A magányos ász többnyire csak
akkor nyer, ha valaki elnézi, nem üt, s
ő elviheti. Ha az ász mellett akad né-
hány gyengébb kártya, azokból egyet
elindítva, van némi esély, hogy a Két
erősebb lap elsőre kiesik.

Ha az embernek se jó sora, se erős
kártyája, se mondása, legföljebb zsí-
rozza a társa fogásait, és igyekszik
elkerülni, hogy üresét fogjon.

Míg a 10-9 (felesasszony) igen jó-
nak számít, hisz két húzásra csak-csak
beleesik az ász is, ha valakinek ász-
10-t van, kapaszkodhat: persze, hogy
meghúzza a tízest, de bele kell, hogy
essen a 9-es, hogy az ász nyerő lehes-
sen. Ha nem, a nevető ellenfél elviszi a
disznót. Vagy vár: hátha kiteszi valaki
a 9-est, ő a 10-essel nyer, s máris úr az
ász. Hosszú ász-10 birtokában meg-
húzza a 10-est, és a 9-es bizonyára
kiesik.

Ász-9 birtokában, ha nincs mellet-
tük abból a színből több, általában nem
húzza meg a játékos a 9-est; inkább
vár, hogy az ász fölszabaduljon, valaki
csak kijátssza a 10-est! Ha hosszú ász-
9-e van; a 9-est meghúzva, a többi már
az övé.

Általában jellemző: ha valaki vala-
mivel indít, azt a társa nem felejti
(persze az ellenfél sem) - nem véletle-
nül teheti, és az első alkalommal visz-
szahív. Például ha a kártyás 9-est húz
meg az ásza mellől és a 10-es a párjá-
nál van, az elviszi és visszaadja a színt,



hogy a társa elnyerhesse az ászt, s ha
van, a többit is. Ha az ellenfél hívja
újra ezt a színt, nagy hiba, a pár szidja,
mint a bokrot, hogy nem figyel. Ha
meghúzzák a 10-cst, nem kell ügyes-
kedni, az ász már nyerő lap - már ha
visszakerül hozzá az ütés. De ha a 9-es
mellett magában álló ász áldozatul
esik, mert nines mese, oda kell adni,
mintha a fogát szívnák a zsillémek!
Emiatt jól hajba lehet kapni.

Az ász. elvesztésének sosem örül az
opletányozó. Pircsu ellen is foganatos,
mert az ászt utoljára hagyva nem lesz
üres az egy szem ütés sem. Mind a
négy ászt elnyerni nagy öröm. Tízes
nélkül négy ászt elnyerni persze lehe-
tetlenség.

Akinek se opleiánya, se más mondá-
sa, se rövid, se hosszú felesasszonya, se
semmije, csak hetesekből, nyolcasokból,
alsókból, felsőkből, királyokból áll a kár-
tyája, fohászkodhat, nehogy túl nagyot
nyerjen: pircsut! Mert ilyen rossz kártyá-
val a süvegletélel természetes, játszhat
tovább hajadonfővel.

Nagy szégyen hajadonfőtt ülni az
asztalnál, s úgy opletányozni. Emiatt
az iratosi magyarok képesek (voltak) a
testvérükkel, atyjukkal, bátyjukkal, fi-
ukkal összeveszni, mert biztos, hogy a
másik hibájából kell süvegelni...

„Vesse le süvegét s övét!" - kény-
szerítette a középkorban a kínai az
ujgurt, mert süvegelni, hajadonfővel
jámi szégyen (Erdélyi I.-Sugár L.:
Ázsiai lovas nomádok. Bp. 1982. 193.
old.). Vagy ahogy a közelebbi szegedi
táj népéről írja, a szabad ég alatt meg-
tartott halotti torról szólva, Tömörkény
István: „Az emberek a kalapot leteszik,
ami riikaság, mert még otthon a házban
is viselik a kalapot, csak ételkor nem.
De mert itt is ennivaló következik, hát
levették. Sipka csak két ember fején
maradt: a fiatal halott apjáén, meg a
testvérjéén. Jelzéséül annak, hogy ők a
házigazdák és vendéglátók." (B. S.: A
szögedi nemzet III. 205.)

Elképzelhető, milyen a házigazda
hangulata, ha a saját asztalánál opletá-
nyozás közben le kell tennie a padra a
kalapját. Könnyen megesik, hogy a
szoba sarkába röpül a süveg.

„Ha még egyszer így játszol..."
Nem játszik vele többet!

Már hogy ne játszana. A legköze-
lebbi kártyás napig - valamennyire - el
lehet felejteni a szégyenletes süvege-
lést.

Egy-egy pircsu-fogásra évekig em-
lékezhetnek.

„Emlékszel, amikor Pista bátya
egymás után háromszor pircsut fo-
gott?!"

Sorraverte a gyermekeit, mert ne-
vetni mertek.

Színmutogatás
„Nyerd el!" - biztatja a társát a

koma, ha az hármat mondott. Avagy ha
az ellenfél úgy érzi, sokra nem megy a
mondásával, megkapja: nyerje el, ha
tudja!

„Zsút bele!"
Meg még néhány jeles mondás,

mert az opletányozás hangos játék.
Nem csöndben, magukba merülve,
kártyát lesve járja játszani, hanem han-
goskodva, bele-beleszólva, visszaszól-
va, heccelődve, egymást bolondítva.

„Beszélni" tilos, tehát megmonda-
ni, mit vessen a társam, mit ne. Se
színt, se figurát nem szabad hangosan
kérni, csak a kártyával. Mutatni, hívni,
csalogatni: igen, szabad! Például: a
koma kettőt, hármat elnyer, utána
gondban lesz, látható. Ezért a párja, ha
színhiánya van, mutatja a saját nyerő
kártyáját, saját színét: abból vet! Eset-
leg ilyenkor erősebben teszi le a kár-
tyát az asztalra (úgy is lehet mondani,
rá vágja, ököllel csap az asztalra).
Mondhatja az ellenfél: „Ne muto-
gass!" Nyugodt szívvel szólhat vissza:
„Szóltam én egy árva szót is?"

Nem szólt, csak mutatta, mi kell
neki.

Például 10-est dob a másik nyerésé-
be; nagyon rossz kártyásnak kell annak
lennie, aki ilyenkor, ha már kifogyott a
nyerő kártyákból, nem azt a színt húz-
za meg! A 10-es eldobásával jelez,
hogy neki abból a színből van még
néhány erős lapja. Az opletany színét
is ily módon lehet a párnak megmutat-
ni, hogy húzza már meg az ő színét!

Hetest dob a játékos, biztos nincs
semmije; ezzel jelzett, hogy rá ne szá-
mítson a társa, nyerjen, ha tud.

Az efféle jeleken túl tilos minden -
elvileg. Mert bár általában nem szabad
mutogatással, arcjátékkal színt kérni,
színt „hívni", ha már nagyon nem

megy a játék, előbb-utóbb rákénysze-
rül a vérbeli opletányozó, hogy a saját
nyerő színét jelezze párjának, akinél a
nyerés, aki kártyát húzhat. Mert végre
nyerni kellene, föltenni a süveget.
Csak az ellenfél föl ne fedezze!

Egymás szemébe néznek, egymás
pillantását keresik, s előbb- utóbb meg-
jön az útmutatás. Abban a szent pilla-
natban, amikor az ellenfél megfeledke-
zik szemmel tartani őket.

Ha pirosat kér. a nyelvét kiöl ti,
megmutatja, kidugja, avagy véletlenül
megnyalja a szája szélét.

Makkot kér? Elhúzza a száját, netán
a szája szélit, „mint a ló".

Zöldet, de azonnal: fölrántja a
szemöldökét, vagy fölfelé néz. Talán a
feje fölötti fa zöldjére utalt ezzel a
hajdani opletányozó paraszt, amikor
még a szabad ég alatt játszott; innen
lehet ez a „zöld".

Tök kéne: felfújja a pofáját.
„Ne mutogass!"
Ő nem, ő csak a mennyezetet leste,

mikor szakad le.
Mit lehet tenni. Egy kis csalás, ha

nem derül ki, belefér.
Emiatt már hajba lehet kapni; hogy

aztán csak folytassák a süvegelést.

Zsillérek játéka
A gazda a század első felében az úri

„pinaráncot", a zsillérje a napnyugati,
tálján opletányt játszotta. Az úrhatnám
parasztnak a pinaránc, a mezítlábas
napszámosnak a nemes uraiméktól
hozzá eljutó oplitán dukált. Mondhat-
ni: opletany, kontra pinaránc!

Fonat? Meglehet, a 7-8-alsó-felső-
király-ász-9-10-es sort vehették fonat-
nak az elődök; mert ez valóban fonat,
hisz ez nem szabályos sora az úgyne-
vezett magyar kártyának.

A kisiratosi Kekecsen ha máskor
nem, hát búcsúkor, Szent Mihály hava
második vasárnapján (a Szent Kereszt
Felmagasztalásának ünnepén) a hamar
előkerülő „csutak" opletányra osztódik
a magyarországiak kedvéért. Mert ők
még szeretik ezt a játékot.

A messzire szakadt iratosiak. Mert a
helyben élőknek ez már a múlt.

Amazoknak több. Az igazi otthont, az
elhagyott szülőfalut, apjuk-anyjuk ked-
ves csanádi-aradi Kisiratosát jelenti.

Azt, amit felejteni nem szabad.
ZsiUérjáték: lélekjáték?


