I. Fejezet: ELŐSZÓ
ŐSZÓ
Kedves Tarokkos Társak,
volt/jelenlegi/leendő Partnerek!
Partner
Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy összefoglalja,
pontosítsa, egyértelművé
vé tegye az Illusztrált-Tarokk
Illusztrált
játékot, így az általánosan ismert,
ismert vagy annak vélt
szabályokat is tartalmazza. Kiegészítve azokkal az
a
észrevételekkel,, amiket az elmúlt 15-20
1
évben lejátszott partik közös tapasztalata adott. Nem titkolt
szándék azonban az sem, hogy némely elemét kissé
megreformálva, újabb lehetőségeket
őségeket és távlatokat ada
jon ennek a változatos, gondolkodós, kreatív játéknak.
Számos, hasonló, klasszikus könyv kapható a könyvesboltokban,
könyvesboltokban antikváriumokban. Amennyiben az ezekben
ekben található észrevételek, helyzetek, magyarázatok
jelen könyvben is szerepelnek, az nem a véletlen műve,
űve, hiszen az IllusztráltTarokk elemeit már rég kialakították, így különböző játékosok juthatnak egyforma
következtetésre. Természetesen e könyvekbőll nem lettek kimásolva sem kisebb
részek, sem egyéb elemek, csupán hasonló, vagy egyező elveket, ajánlásokat
fogalmaztam meg. Az irodalomjegyzékben megtalálhatók azok a kiadványok,
melyeket én is szívesen olvastam és sokat tanultam belőlük.
Érdekes leosztások után sokszor előfordul, hogy elgondolkozom,
elgondolkozom mi lett volna, ha
az adott lapokkal másképp licitálok, másképp skartolok, vagy más lappal indulok,
más bemondásokat teszek. Miképpen befolyásolja a játékot egy-egy
egy
kártyalap
kézben léte, kézben nem tartása ( skartolás ), illetve hiánya. Ez indította el azt az
elmélkedést, amit az alábbi fejezetekben olvashattok. A fő
ő cél, hogy a játékban
lévő 42 lap mindegyikének felleljem az értékeit, lehetőségeit
őségeit és hátrányait.
Erősen támaszkodtam korábbi és jelenlegi játékostársaim véleményére,
véleményé tarokkos
barátaimra, akik bevezettek az Illusztrált-Tarokk útvesztőibe.
Álljon itt mottóul pár megfontolandó gondolatuk:
•
•
•
•
•

"Minden játék ( még az egyszerű 3-as passz is ) edzés az értékesebb játékokra!"
"Sohase játssz egyedül 9, hanem a partnereddel
eddel együtt 18 lapból
la
( + a skart )!"
"Adj meg minden információt partnerednek!”
„Ha csendben maradsz, az is információ!"
"Egy felelőtlen kontra(4K) könnyen okozhat: (C),(KM),(*U*),(V)
(*U*),(V), esetleg (XXIF)
mondást!"
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A Tarokkjáték azért emelkedik ki az összes többi kártyajáték közül, mert itt mindig
egy "vadászat" indul a lapok leosztásakor. A Skíz tulajdonosa a "vadász", a XXI
lap tulajdonosa a "vad". Ehhez jön még "hajtóként" a Skíz partnere és segítőként
a XXI partnere. Egy-egy különleges ( nem feltétlenül nagy bemondásokat tartalmazó )
parti után hosszasan vitatkoznak a partnerek, hogy mit és hogyan kellett volna
tenni, illetve NEM tenni.
Néhányan nem szívesen töltik az időt a helyzetek elemzésével, megbeszélésével,
a lehetséges változatok és variációk átgondolásával.
Azonban esténként hazafelé tartva, elalvás előtt, vagy hosszabb utazás során
többször előjönnek ezek a partik. Az így felmerült helyzetek ráérős és alaposan
kielemezett következtetéseit is tartalmazzák a következő oldalak.
Az egész könyvben leírt minden ajánlás, praktika, „tanács”, intelem, CSAK
a felmerül(het)ő lehetőségeket, veszélyeket ismerteti. Természetesen ettől
eltérni mindenkinek saját belátása, vérmérséklete, kockázatvállalása szerint
joga és lehetősége van. DE! Legyünk tudatában annak, hogy, ha a jelzett
ajánlásoktól eltérünk, akkor bizony veszélyes vizekre evezünk, és vállaljuk
ennek következményeit! Nem is beszélve arról, hogy a Tarokk NEM egyéni
játék, tehát a partnert is rántjuk magunkkal. Vajon mit fog szólni!?
Intelmek és célok:
• Az évek során tapasztalt jelenségek, határhelyzetek, konvenciók, alkalmazható fogások, különleges-szokatlan megoldások közzététele és átgondolása.
• Minden partiból ki kell hozni, ami benne lehet ( biztosan, vagy kockázatosan ).
• A sokat együtt játszó partnerek körében egy idő után „unalmassá” válik a
játék, még ha nagy, de leosztott partik is vannak. A kockázatosabb,
bevállalósabb játék felpezsdíti az állóvizet, hiszen kombinálni kell mind a négy
játékosnak, és ami a fő: az ellenfélnek is van esélye! Minden az összhangon,
a partner jelzéseinek megfejtésén, illetve esetenként az ellenfél megtévesztésével, a helyzet kihasználásán múlik, így téve élvezetesebbé a játékot.
• Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy vannak játékosok, akik nem szeretik, sőt egyenesen szenvednek ezektől a konvenciókat és az erős, szigorú
szabályokat mellőző helyzetektől.
• MINDIG figyelemmel kell lenni a partnerekre is, és nem szabad erőltetni egyik
játékstílust sem. Ha a társaság vegyes, vagy tétje van a játéknak ( pl. versenyek, ismeretlen partnerek esetén ), inkább mellőzzük!
• A LÉNYEG mindig a részletekben rejlik.
• Minél inkább eltér a játék a megszokott/unalmas helyzetektől, annál inkább
kihívással telibb, élvezetesebb.
• Ezt a játékot NEM pénzért, hanem az este eredményességét jelző pénzben
( sok helyen még most is jelképesen 1 forintos alapon ) játsszuk.
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• Egy adott partiban bemondott/megjátszott/elbukott figurákat értékük
szerint rangsorolhatjuk, melyikre érdemes rámenni, esetleg némelyiket áldozni
egy nagyobb értékű figurára koncentrálva.
• Rendelkezésre áll a www.tarokkregiszter.hu honlapon egy korrekt elszámolási
lehetőség, ami még az országos ETOB ( Egyéni Tarokk Országos Bajnokság )
versenyben való automatikus részvételt is jelenti. Még a saját körünknek az
éves statisztikáját is követhetjük a (XXIF)-okkal együtt.

Tudatában vagyok annak, hogy ennek a könyvnek a megírása, és a belefektetett energia, küzdelem, idő ( és nem kis pénz ) egy veszélyes és esetleg
felesleges vállalkozás. Minden attól függ, hogy milyen hozzáállással közelítetek felé!
Azonban, ha már EGY olyan játékos ( lehet kezdő, gyakorló, vagy „öreg róka” )
akad, aki megtalálta benne a saját gondolatait, esetleg választ lelt eddigi
kétségeire, vagy tisztábban látja a szabályokat és a lehetséges leheletnyi
fogásokat, finomságokat, akkor úgy gondolom, hogy

MEGÉRTE!!!
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