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ték - 4 szabályok megsértőivel szemben
kilátásba helyezett retorzió lehetőségével
együtt. Jól lenne azt mondani, hogy erre
nekünk már nincs szükségünk, de sajnos
HA osztály
ez aligha lenne igaz.
Az 1997-98. évi párosbajnokság első fe
A Versenyrendező Bizottság bevezette
jezete, a többek által lottózásnak tartott a kötelező licitkártya használatának azt
Butler bajnokság lezárult. A végeredmény az új formáját, hogy minden pár köteles
nagy meglepetést nem hozott, a CSB meg- j
leadni egy részletesen kitöltött példányt.
nyerése után az ELASTRON (TAURUS,
M iután ezeket részletesen áttanulm á
GAMAX) csapat tagjai megszerezték az
nyoztam, arra a megállapításra jutottam ,
első és a harmadik helyet, ezüstérmes
hogy ezt néhány kivételtől eltekintve ko
pedig a jó ideje kiváló teljesítményt nyújtó
molyan vették a sporttársak. Talán ez is
Gál-Winkler páros lett. A kiesettek között
hozzájárult ahhoz, hogy több pár is rész
pedig talán csak a Gerő-Kuttner J. pár
letesebben kidolgozott, jobban megbe
neve kelt meglepetést. Ennyiben tehát
szélt rendszert játszott. Ezen a téren per
azért a papírforma érvényesült. Gratu
lálunk a Czímer-Linczmayer pár bajnoki sze nem szabad megfeledkeznünk Szalay
címéhez, amelyet szoros küzdelemben György oktató munkájáról sem, amely
szereztek meg a második helyezett előtt. nek hatására több pár is hajlandó volt el
Ebben a visszatekintésben ismét nem a térni a már megkövesedett és elavult gya
partikkal fogok foglalkozni, bár persze korlattól. Egy másik sporttársunk szájá
lehetne azokkal is, hanem azokkal a ból hallottam, hogy ebben az évben azok
feltételekkel, amelyek teljesülésére szük estek ki, akiknek nem volt elég jól meg
ség lenne a színvonalas bridzsezéshez. beszélt rendszere. Ugyanakkor ritkán for
A verseny hangulata javuló tendenciát i dult elő, hogy valaki kérte volna a licit
mutat. Ezt talán az jelzi a legjobban, hogy kártyát. Pedig sok fontos döntésben segít
a zsűrinek kevés problémája volt. Ez hetne, ha jobban felkészülnénk az ellen
mutathatja azt is, hogy kevesebb a szabály fél licitrendszeréből és az ellenjáték so
talanság, hogy jobban szíveljük egymást, rán alkalmazott jelzésekből. Az a tapasz
de mutathatja azt is, hogy nem bízunk a talatom, hogy a felvevők még inkább
megfelelő döntésben. Mindenesetre keve „pszichikai érzékükre” támaszkodnak. sebb volt a felesleges cirkusz, jobban visel További örvendetes fejlődés, hogy a játék
kedtünk az asztal mellett. Ezzel kapcso már nem tartott 11 óráig, köszönhetően
latban megemlíthető az Osztrák Bridzs az asztalokon elhelyezedirÁ- - c S Z o *'■
Szövetség nemrégiben bevezetett gyakor nyitó lapoknak: megta
lata, miszerint (a Bécsi Piatnik Fesztivá nultuk használni őket,
lon) minden egyes asztalon elhelyeztek gördülékenyebbé vált a
egy sárga színű papírt, amelyen az elemi csere. (Folytatás
udvariasság alapvető szabályait ismertet a 4. oldalon)
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A hagyományoknak megfelelően
1998. április 17- 19. között
ismét szeretettel várunk minden kedves régi
és új résztvevőt

a XIV. SOPRON-KUPA
nemzetközi bridzsversenyen!

Az idén 15. éves HOTEL SOPRON **” nemzetközi színvonalon
és hazai vendégszeretettel várja és látja vendégül Önt:
konferencia- és rendezvényszolgáltatások,
remek konyha aranyérmes mesterszakács vezetésével,
fogorvosi rendelő, szépségstúdió,
dialízis program, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek,
idegenvezetés, programszervezés
és egész évben szuper születésnapi akciók.

Részletes felvilágosítás:
H-9400 Sopron, Fövényverem u. 7.
Tel.: 99/312-239 Fax: 99/311-090
e-mail: hs_info@sopron.hu és Hotel-Sopron@sopron.hu
Internet-címünk: http:/ Avww.sopron.hu/hoteIs/Hotel-Sopron
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TARTALOMJEGYZÉK

a Magyar Bridzs Szövetség
tagjaihoz!

butler

Tisztelt Sporttársak!
Az 1996. évi CXXVI. törvény alapján
lehetőség van arra, hogy minden magánszemély befizetett jövedelemadója egy
százalékát közérdekű célokra ajánlja fel.
Szövetségünk céljait a Bridzselő Ifjúság
ért Alapítványon keresztül tudják támo
gatni. Az Alapítvány jogosult ilyen jellegű
támogatásokra.Tavaly, vagyis 1997-ben az
Alapítvány 696.000 Ft támogatáshoz jutott
ily módon. Reméljük, 1997-es SzJA beval
lásuknál továbbra is támogatják az Alapít
ványt és ezen keresztül Szövetségünk
egyik legfőbb célját, a bridzs népszerűsíté
sét, az ifjúsági bridzs erősítését. Kérjük,
ismerőseik figyelmét is hívják fel alapít
ványunk támogatásának fontosságára.
Az alapítvány neve: BRIDZSELŐ
IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 19674681-101
A felajánlásról a jövedelemadó bevallással
együtt kell nyilatkozni. Aki egyénileg vall
ja be a jövedelemadóját, az a kiküldött
adóbevallási csomagban talál külön nyom
tatványt. Akinek munkáltatója készíti el
adóbevallását, a munkáltatónál kell nyi
latkoznia (kérnie ilyen nyomtatványt). A
nyilatkozat technikai részleteiről felvilágo
sítást nyújt:
Rockenbauer Gabriella 06-22-467-753
Támogatásukat előre is köszönjük.
A z M B Sz Elnöksége

Közlemény
A Fővárosi Bíróság a Bridzs Egyesület
Budapest elnevezésű társdalmi szerveze
tet 7889.sorszám alatt 1998 január 26-án
kelt értesítés szerint nyilvántartásba vet
te. A szervezet székhelye: 1068 Budapest,
Felsőerdősor u. 18. A képviselő neve:
Ragályi István. Címe:1114 Budapest,
Bartók Béla út 15.

PAROSBAJNOKSAG
OPBDONTO
MRECSEK KUPA
EB 4. RÉSZ
LICITFORUM 8.
MORGOLODAS
BUDAPESTI PÁROS
EURÓPAI NŐI TALÁLKOZÓ
PARTIK VELENCÉBŐL
EGY KÖR, EGY PIKK
FELADVÁNY
KORNÉL A MEDENCEBEN
ATORVÉNY
EREDMENYLISTAK

4
6
8
11
15
31
35
36
39
40
41
42
45
46

BRIDZSÉLET
A M agyar B ridzs S zövetség
TÁJÉKOZTATÓJA

ISSN 013-6885
A szövetség postacíme
1114 B udapest, Bartók B éla út 15/d.

Főszerkesztő Lovász P éter
Kiadja
A H ermész -Parnasszus
H írszolgálati Bt.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
B udapest, 1165. C sipkés köz 7.
403-4381 ( fa x is)
E - mail: brelet @ mail. inext. hu
B ankszám laszám:OTP
Bp. XVI. KÉR. FIÓK, JÓKAI U. 1/B
11716008-20130305

Tördelés Typográclák bt.
Nyomdai m unkák
ALFADAT-PRESS K ft.
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.
Postacím: 2803 Tatabánya, Pf.:332
Felelős vezető Lévai F erenc

4

___________________ BB ID ZSÉI.ET

Budapesti Butler
párosbajnokság

egyenletes teljesítményt nyújtó Balásy Dörnyei pár nyerte. Sikerüket főleg a küzdelmi helyzetekben mutatott éles, a Tör
vényhez igazított licitvezetésüknek és
eredményes ellenjátékuknak köszönhetik.
Gabosék végig nagy versenyben voltak ve
lük, ám a két utolsó napon nem lehet bün
tetlenül (egy híján) 60 pontot leadni. A
rossz hajrá miatt végül - bár csak hajszálon
múlt, meg kellett elégedniük Germadicsék
mögött a harmadik hellyel. A 4-6. feljutó
helyekre a Macskásy hp. (az első balsikeres
játéknaptól eltekintve egyenletes teljesít
ménnyel), ifj. Kisgyörgy - Liska fergeteges
hajrával (a 3. nap után -60 ponttal a 30.
helyen álltak) és a Koczka - Szombati pár
futottak be. Meglepetés néhány jobb sors
ra érdemesült pár bukdácsolása; a Bánkiné
- Pető, Gundel - Pál, Kovács A. - Aczél,
Kerekes - Varga, Gulcsikné - Kádár és
Szabados - Tihanyi párok egyaránt felju
tásra esélyeseknek számítottak a verseny
kezdetekor, mégis csak a középmezőnyben
végeztek. A nyolc kieső pár között is talál
hatunk néhány ismert nevet; Andrásfaiék
zuhanórepülése (a 4. nap után 62 ponttal a
feljutást jelentő 4. helyen álltak) és a Beck
Márti - Hajlik pár tartós gyengélkedése
adta a verseny negatív meglepetését. A
rapszodikus szereplésük miatt női sze
szélynek is titulálható kör (Gulcsikné Kádár, Szabados E. - Tihanyi, Békésiné Szabados J. és Kákóczki - Turjánszki) erő
teljesen befolyásolta a végeredményt; hisz
ha jó napjuk volt, bárkitől begyűjtötték a
maguk 20-30 pontját, ám máskor mintha
ott sem lettek volna. A közülük legjobban
végző (8. hely) Kákóczkiék pontjai például
az egyes napokon rendre 12, 35, -2, -32,
-14, 78 (!), —50(!) és 24 volt.
Befejezésül egy érdekes leosztást muta
tok be a 7. játéknapról. A leosztás az
általános belinek megfelelően nagy pont
forgalmat hozott, minthogy a felvevőknek
több mint a fele nem találta meg a nyerő
tempót a négy kör felvétel teljesítéséhez.
A teljes kiosztás és a leggyakoribb licit
menet a következő volt:

HA osztály
(Folytatás az 1. oldalról.) Én úgy tapasztal
tam, hogy lassú játék miatt is jóval
kevesebbet állt a verseny, nem voltak
tornyok a lejátszatlan tokokból egyes asz
talokon, kevesebbszer fordult elő, hogy
egy játékos csak alibiből gondolkodna.
Sajnálatos viszont, hogy a teremvezető
nem tanulta még meg: ezen a versenyen
hogyan kell elhelyezni az asztalokat ah
hoz, hogy elkerüljük az áthallást, illetve
az abból fakadó kísértést. Ez ugyan az
első osztályban nem jellemző, de alacso
nyabb osztályban volt ilyen probléma.
Fontos lenne ennek a megoldása a jövő
évi bajnokságban, hogy elkerüljük a feles
leges gyanúsítgatásokat. Segítség lenne
persze, ha szellősebben lehetne elhe
lyezni az asztalokat, de a jelenlegi terem
ben ez még sajnos nem lehetséges. Itt
jegyzem meg, (alighanem feleslegesen)
hogy a büfé és a dohányzás kérdése sincs
még megnyugtatóan megoldva, mert az
I/A-ban játszó játékosok sajnos kénytele
nek gyakorlatilag dohányzó teremben
játszani, a hátul ülőkhöz pedig kevés le
vegő jut. Megoldást erre nem tudok ja
vasolni, hiszen a terem olyan, amilyen
(végeredményben nem rossz), s egyha
mar aligha lesz olyan szponzorunk, aki
kacsalábon forgó bridzspalotát építtet
számunkra.

Ormay György

II. osztály
Mindjárt az első két játéknap után három
pár - Réti - Gabos, Germadics - Magyari
és Balásy Zs. - Dömyei G. - tetemes
előnyre tett szert, s váltakozó vezetés után,
az utolsó fordulóban mindhárman negatív
eredményt elérve, ők osztoztak a dobogó
első három fokán. A sok hullámzó teljesít
mény miatt a versenyt a megszokottnál
alacsonyabb pontszámmal a leginkább
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Nyugat

Észak
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IV
körpassz

Kelet

Dél

44

4V

Kelet általában a treff kilencessel tá
madott, ami nagy valószínűség szerint
szingli. Nyugat bubiját ütötte a felvevő,
majd ha nem ismerte fel, hogy a felvétel
csak pikk magasítással teljesíthető, s nem
hívott kézből azonnal pikket, el is búcsúzha
tott a teljesítéstől. A helyes tempó: kis pikk,
amit Nyugat üt, és feltehetően kárót hív. Üt
az ász, pikk lopás a kézben, kör ásszal me
gyünk vissza az asztalra, újabb pikk lopás,
majd a magas treffre eldobjuk az asztali kis
kárót (az sem lenne baj, ha Kelet aduval

ütne). Treff (!) lopással ismét az asztalra
megyünk, majd hívjuk a felmagasodott pik
keket. Nyugat tehetetlen. Ha magasan lop,
treffet dobunk, ha kicsivel lop, felüllopjuk,
és mindkét esetben szűrrel teljesítünk. Nyu
gat elveheti a szűrt, ha a harmadik ütésben
treffel lopatja partnerét. Észak természete
sen impasszt ad a kintmaradó treff dáma
ellen, és nem követi el azt a hibát, hogy
felüllopja Keletet, hanem eldobja az asztali
kis kárót. Kelet most mindenképpen asztal
ra teszi a felvevőt (pl. káróval), és folytatód
hat a pikkek magasítása. Kérdés, nem veszélyes-e ez a játék? Mi van, ha Keletnek
csak két pikkje van, s a harmadik menetet
lopva káró hívással buktatja a felvételt?
Nos, ha a pikk elosztása nem 3-3, s Kelet
nek szingli a treffje, a felvétel nem teljesít
hető. Minthogy a parti átlaga +250 lett, a
helyes tempó megtalálása 9 pontot ered
ményezett, átgondolatlan felvevőjáték vi
szont 8 vagy 10 pont veszteséget hozott,
aszerint, hogy egyszer vagy kétszer bukta el
a felvevő a gémet.

Dörnytí Gábor
(A Butlcr párosverseny többi osztályárólszóló érté
kelés lapzártáig nem készült el, a szerző és a szer
kesztőség elnézést kér.)

6

9 7 /9 8 0 P 9 döntő

BRIDZSÉLET
♦A65
¥D7
♦KB87532
♦K10
-----í----- 4A65
„v
„ ¥ AB 104

Valami baj van ezzel a versennyel. Talán
túl hosszú, talán nem elég vonzó a díja
♦ 102
zás. Mindenesetre az Országos Párosba
¥K632
jnokság döntőjének mezőnyéből a mes♦AD76
terpontlista elején álló versenyzők tekin
♦B 53
___ I___ *AD9876
télyes része hiányzott. Márpedig minden
♦KB9743
verseny rangját a résztvevők nívója adja
¥985
meg.
♦94
Ez azonban mit sem csökkenti Argay
♦42
Gyula és Zoller Róbert érdem eit - annál
A licitet immáron a feledés jótékony
is kevésbé, mert azért az első százból 64
homálya takarja. Annyi bizonyos, hogy
játékos ott volt. A fiatal pár a pénteki első
Nyugat játszott öt treffet. A dolog minden
fordulóban az élre állt, és a tizenhatos esetre rejtélyes, nehéz elképzelni olyan li
döntőben is végig vezetve, meggyőző, sőt citmenetet a mi asztalainknál általában
nagy fölénnyel rajt-cél győzelmet aratott. használatos rendszerekben, amelyekben
Teljesítményükhöz gratulálunk.
Nyugat lehet a felvevő treff játékban. Mégis
Hasonlóképpen elismerést érdemel a ez történt, hiszen nem a licit az érdekes,
második helyezett Kemény György-Tren- hanem az indítókijátszás. Horváth Antal
ka Péter kettős, fiatalosan lendületes, Északon tudta, hogy a treff ász az asztalon
mégis már érett játékuk szép reményekre lesz, így a treff tízest választotta indulásnak.
jogosít. A bronzérmet egyenletes, kitűnő Nyert. A felvevő nem adott impasszt. De a
játékkal a Nyárádi házaspár szerezte kör dámát legalább megtalálta, így ütött
meg. A jó helyezésre - tapasztalata és tu tizenegyet. De ennél kevesebbet csak a
dása alapján talán - leginkább esélyes két három gémet kihagyó, illetve az egy hat
pár közül a Nikolits-Vikor kettős befu treffet bukó pár írt. A szkórlapon egyéb
tott a negyedik helyre, míg a Gál-Wink- iránt rendre Kelet-Nyugat írt, ki három
ler párnak ezúttal szerényebb helyezéssel szánban, ki négy körben érdemelte ki a neki
járó pontszámot a szűrökért, ketten be is
kellett beérnie.
A vasárnapi döntőben három pár kép mondták a kör szlemet.
A tizenhatos döntőben a Komor-Vida
viselte a vidéki versenyzőket, közülük az
pár sokáig tartotta második helyét, s csak
Arvay-Horváth páros végzett a legjob
az utolsó fordulóban csúszott le a dobo
ban, hetedik lett. Ők talán jobban szere
góról. A 29. leosztásban bemondták pél
peltek a még teljes mezőnyű döntő har dául a következő szlemet:
madik fordulójában, ahol is 66 száza
♦KB
lékkal elsők lettek. Az alábbi leosztásnak
¥Kxxxxx
is része volt ebben:
♦x
♦KDxx
♦Axx
7
♦108xxx
¥Bxx
¥D10x
♦Dxx
NI
* ♦KBx
♦Bxx
B
♦xx
♦Dx
¥A
♦AlOxxxx
♦A9xx
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A licit módosított precíziós treffben így
zajlott le:
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Az egy szán adott esetben gémforsz
volt, a három treff kérdőlicit, de a kérde
ző nem azt kérdezte, mint amire a vála
szoló válaszolt, a négy treff újabb félre
értés volt, de a végkontrakt kifogástalan
volt. Káró indulásra a felvevő kör maga
sításra játszott és simán teljesített. Csó
váltam a fejem, s ennek láttán Vida Misi
megjegyezte: jó, esélyes kis szlem volt.
Erre nem lévén tromfom csak hallgat
tam. Igaz is, senki más szlemet ebből a
lapból nem mondott, Észak-Dél felírta
jól megérdemelt 14 pontját.
Nem sikerült viszont még kisszlemet
sem mondani a Vida-Komor és a Vinkler-Lévai-Csóka párnak a 42. leosztás
ból:

♦B76
V1094
♦63
♦76542

♦A1085
VAKB73
♦AKD
♦K
-----j----- 4D943
NY K * 6
n
^9752
----------- *DB9
♦K2
TD852
♦ 1084
♦A1083

Ebből a leosztásból mellesleg a győztes
pár sem mondott nagyszlemet, ami azért
több mint pech. (Én is csak kisszlemet
mondtam.)
A 45. vagyis utolsó leosztásban mind
össze két asztalnál született azonos ered
mény, annyi azonban bizonyos, hogy min
den felvevő bukott.

♦B83
VD1065
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♦D1094
VKB8743
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♦ 103
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A tréfás kedvű osztó alkalmasint némi
kaján mosollyal várta a fejleményeket, s
nem csalódott. Nyolcból hat asztalnál
K-Ny volt a felvevő, s rendre bukott hár
mat, olykor négyet, olykor csak egyet, két
helyütt kontrával. Két asztalon viszont
É -D volt a felvevő, az egyik kettőt, a
másik hárm at bukott a kontrával. Ki-ki
kedvére találgathat, melyik asztalon mi
volt a felvétel. A mi asztalunknál a kö
vetkezőképpen ment a licit: 45. leosztás
ált. beli, osztó: Észak

Ny
passz
körpassz

É

K

D

passz
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kontra

*negatív free bid, nem kényszerítő, de konstruktív

Dél a kör ásszal támadott, amibe Észak
tól a nyolcast kapta, majd hosszú tűnődés
után lehívta a treff ászt. Az asztal kicsit
tett, Észak a tízest, s mindenki várta a
további fejleményeket. Dél sajnos kis treffel folytatta. A felvevő a királyra eldobta
rossz kő íjét és nekilátott az aduzásnak.
Amikor kiderült a rossz hír, még egy kör
adut hívott, s kis pikkel folytatta. Dél ütött
a királlyal, s magam (már nagyon mérges
lévén) a pikk tízessel jeleztem pikk ér
dekeltségemet. Dél engedelmesen folytat
ta is a pikket. Ezek után a felvevő csak
egyet bukott, s kiérdemelt nyolc pontot,
míg nekünk csak hat jutott. A felvétel
születésekor - mint látható - mínusz
nyolcszázért lehetett (volna) három kárót
vállalni.
I. R
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Mecsek Kupa 1998.

4VAB62
♦AKD952
4B74

Szlemek
Új partnerrel először játszani úgy, hogy
összesen öt perc áll rendelkezésre a licitrendszer megbeszélésére, nem feltétlenül
alapja a sikeres szereplésnek.. Szinte csak
annyiban tudunk megállapodni, hogy
Standard, a másodlagos ugrólicitek nem
kényszerítők. Mintha a klubban volnánk.
Culbertson tanácsa: ha túllicitálóval ke
rülsz szembe: légy a szokásosnál agreszszívabb, ha óvatos a partnered, licitáld
alul a lapodat te is! (M ert ha a túllicitáló
látja, hogy óvatoskodsz, még erőszako
sabb lesz...)
De ajjaj, Argay Gyula éppen S. J. Si
mon Why you lose at bridge című köny
vét olvassa. Ezt az 1946-ban kiadott
klasszikus művet a szakértők 1994-ben
minden idők (egyik) legjobbjának válasz
tották, mégpedig azért, mert egy elkép
zelt robber leírásában tökéletesen mutat
ja be a bridzsjátékosok típusait. Ráadásul
továbbfejleszti a cultbertsoni elvet: túl
licitálóval szemben nem kell agresszív
abbnak lenni, elég elhitetni vele, hogy ag
resszívak vagyunk!
Argay közismerten óvatos játékos. De
hogyan kezeljem őt, ha Simon könyvével
a kezében tisztában van azzal, hogy én...
D e talán van remény. O nyilván úgy tud
ja, hogy én általában túllicitálom a lapo
mat. Ha tehát már túljutott a könyv meg
felelő oldalán...
Persze mindez elsősorban a szlemzónában érdekes. Márpedig lehet, hogy nem is
lesz szlemlapunk az egész versenyen. De
volt. Egy lehetetlen szlemet már el is buk
tunk, amikor ezekkel a kártyákkal kellett
kezdenünk valamit:

4AK86
VK7
♦BIO
4AK853

Dél

Észak

1*
14
24
3V
3 szán 44
44
5 szán
64
passz
Ahhoz képest, hogy 6 szán és 7 káró
terített felvétel! Na mindegy, valószínű
leg a treff szlem is meglesz. Ha az adu el
osztás nem 5-0, ha a négyes treff Nyugat
nál van vagy ha Kelet egyetlen aduja a dá
ma, a tízes vagy a kilences: lehúztam az
adu ászt, azután kicsit a bubihoz. Persze,
hogy jobbra volt a D1096!
Még szerencse, hogy a másik asztal is
ugyanígy járt!
Az utolsó két fordulóban az első asz
talon játszottunk, és ha nem kapunk ki,
mi nyerjük a kupát. Dél helyén kaptam
ezt a lapot általános beliben:
4AKD1052, *64, 4B84, 485

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

24

1*
34

passz
passz

14
?

Később többeknek megmutattam ezt a
kezet, és megkérdeztem, mit licitálnának.
A legtöbben a 4 pikk mellett szavaztak.
Akkor elmondtam nekik, hogy az ellenfél
Eszak-Délje - Precízióst játszva - így lici
tált:

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

IV
passz
14
24
44
passz
?
És most? A legtöbb megkérdezett paszszolt. (Ahogy az asztal mellett Dél is.)
Azóta tudom, hogy csakugyan igazi túl
licitáló vagyok. Merthogy ászt kérdez

9
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tem, és amikor a partner két ászt muta
tott, bemondtam a szlemet. Ezek voltak a
lapok:
♦9864
VAKB1073
♦A5
*7
♦AKD1052
¥64
♦B84
*85
A meccs után az ellenfél őrült szeren
csésnek tartott engem, amiért szingli treffet találtam az asztalon. Én meg azt gon
doltam, mi más lehet Észak, ha 3 pikkre
tudott ugrani úgy, hogy nem volt nála egy
adu figura sem?! Nyilván négy vagy öt kis
pikkje van, hatos szolid kőrje és a káró
ásza. Szinte lehetetlen, hogy ugorva
emelje a pikkemet (amely elvileg lehetne
négy kis lap is), ha az adun kívül még
bármelyik másik színből is kiállna két
gyors ütés! (Pláne olyasvalaki, akiről tud
juk, hogy óvatosnak született.)
A Precíziós-pár 4 pikkjének az lehet a
logikája, hogy aki gémre ugrott, egyúttal
a szinglit is bemutathatta volna - 4 treff:
splinter, azaz szingli treff —, csakhogy az
ilyen licit erős szleminvit, márpedig négy
kis pikkel a kézben...
Osztó: Dél, általános mans
♦DB 10953
¥A85
♦7
*KB5
♦86
-----í----- ♦ 4D7643
¥B92
♦3
HT * ♦KDB652
*98632
___ !___ * AD 104
♦AK742
VK10
♦A10984
*7
Nyílt terem

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

!♦

passz

44

körpassz

Z árt terem

Dél

Nyugat

Észak

1*
kontra

passz
passz
passz
passz

2*

Kelet
24

34
44
64

passz
passz
körpassz

44
5*

Ez volt a Mecsek Kupa csapatversenyé
nek utolsó leosztása. A zárt terem ben
Argay Gyula 2 treffel kezdte, azután ter
mészetesen nem maradt benne a kontrá
zott 2 káróban. A 4 káró után szerintem 4
körrel be kellett volna mutatnia az ászát,
de így sem hagytam magam, és végül
bemondtuk a terített szlemet.
A nyílt teremben Észak a precíziós in
dulással szemben nem látott szlemlehetőséget. Az én felfogásom szerint ezzel a
kézzel nem szabad 4 pikkre ugrani. De
tessék csak megnézni Kelet lapját! Zem p
léni Éva percekig töprengett, hogy be
lépjen-e vele. H a Észak gyenge elosztásos lappal ugrott négyre, és Délnek a szo
kásos precíziós indulása volt... Inkább ne
is képzeljük el, mi történt volna, ha 5 ká
rót mond, és mondjuk, a pikk királyt Nyu
gatnak osztották!

Kelen Károly

A z asztal teljesít
A jó partner legfőbb ismérve, hogy még a
legváratlanabb helyzetekben is lehet rá
számítani. Asztalként is lát a pályán, s jó
hívással képes készülő ballépésünket
megakadályozni. A csapatversenyén
történt a címben közölt furcsaság. A
negyedik fordulóban, a nyílt teremben
játszottunk a Hajdú-Gulyás pár ellen. A
harmadik leosztás volt az ominózus parti,
amely az alábbi licitmenettel kezdődött.

Észak
Horváth

Kelet
Gulyás

1♦
passz
3 szán körpassz

Dél
Szvitacs

Nyugat
Hajdú

1 szán

1*
passz

io
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4K2
¥K53
♦AK9852
4B7
4A76
\
410954
¥AB64
H¥
„ ¥92
♦7
.
4B1063
•4D8762 ----------- *K93
4DB83
¥D1087
♦D4
4A104

Nyugat a treff hatossal indult, amire
az asztalról a hetes, Keletről a kilences
került, így ütött a tízes. Ha a káró
elosztás jó, akkor m ár van nyolc ütés, s
valamelyik majorból kell megszerezni a
teljesítéshez még hiányzó egyet. Ért
h ető en a pikk mellett döntöttem , azaz
kis pikket hívtam az asztali király felé, s
m iután Nyugat kicsit tett, ütöttem vele.
M ost hozzáláttam (volna) a káró leját
szásához, de a második hívásnál kiderült
a rossz elosztás. Láthatólag még most
sincs minden veszve, ha tudok ütni
három kört, hiszen ekkor három kor,
három káró egy pikk és két treff ütéssel
m ár otthon vagyok. E zért hát lehívtam
az utolsó nagy kárót is, amire a kézből
treffet dobtam. Némi megnyugvással
tapasztaltam , hogy Nyugat a két nagy
k áró ra két kört dobott. Ebből arra a
(téves) következtetésre jutottam , hogy
nem lehet negyedik kőrje, s pláne nem
ász-bubija.
Talán a vacsoraszünetben elfogyasztott
finom ételek-italok, vagy a szilveszteri
mulatozás utóhatása tette, nem tudom,
de érezhető dekoncentráltság jelei mu
tatkoztak többé-kevésbé mindnyájunkon.
A dolgok innentől kezdve kissé furcsán
folytak tovább.
Az alábbi állásban teh át kört kértem
az asztalról:

4A7
¥A B
♦4>D872

♦2
¥K53
♦985
4B
-----j----,.Y „
*
----------4DJ8
¥D1087
♦4A

41094
¥92
4B
4K 3

A kör hívásba Kelet a kettest, én a
tízest tettem, s ütött - a kör ász! Nyugat
kis treffet hívott, s én már mély elé
gedettséget éreztem, amikor az asztalra
pillantva egy másodpercre még a léleg
zetem is elállt, mert a dubló kör király
helyett csak két kis kört láttam ott virí
tani. Megdöbbenésemben először szóhoz
sem tudtam jutni, azután kissé bizonyta
lan hangon megkérdeztem az asztalnál
ülőktől, nem tudják-e, hova lett a kör
királyom. Kissé megütközve néztek rám,
s felvilágosítottak, hogy az előbb az asz
talról azt játszottam ki. Én erősen
tiltakoztam, mert határozottan emlékez
tem rá, hogy kört kértem (ami mindig a
legkisebb lapra irányuló kérés), de mivel
a szituáció teljesen abszurd volt, hívtuk a
teremvezetőt. Tarnay Gyula elmagyaráz
ta, hogy ez az ütés már elment, hiszen a
lapokat mindenki eltette, sőt már újabb
lap kijátszása is megtörtént, ezért a tör
ténteken változtatni nem lehet!
Ütöttem hát a treff ásszal, s más lehe
tőségem nem lévén, lehívtam a kör dá
mát. S megjött a Mikulás, vagyis a kör
bubi.

Szvitacs István
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Mérkőzésről
mérkőzésre

rossz kontra után volt. A felvételek tel
jesítése nem okozott gondot.

26. forduló 20. leosztás, osztó Nyugat,
mindenki beliben.
♦ 10 7
Nyílt csap atversen y EB ’9 7
*3
M ontecatini
♦ 8743
Végre ezt is megértük, sajnos kicsit
♦ A K D B84
megkésve. Mivel sok idő telt el, talán az ♦ 4 2
----- i---- \ * A K 5 3
esemény aktualitása is megkopott, s írá * K D 10 8
1
* A 942
sos feljegyzéseim is hiányosak utolsó ♦ A K 9 2
MT
* ♦ D B65
mérkőzéseinkről, rövidebb beszámolóval * 10 5 2
___ I__ 1 * 6
búcsúzom, amelyben a szlemek kapják a
♦ D B986
főszerepet.
♦ B765
♦ 10
11. játéknap 2G. forduló: Írország - Magyarország
*973
1 9 - 1 1 ( 1 3 - 3 8 ,8 1 - 1 9 )
1. félidő K-Ny: Lakatos - Vikor (+1.9)
Nyugat
Észak
Kelet
Dél
É-D: Gál -Winkler (+17.1)
Nyílt terem
2. félidő K-Ny: Gál -Winkler (-20.1)
Gulyás
Hanlon
Szalay
McGann
É-D: Szalay - Gulyás (-17.9)
1^
2*
kontra passz
2*
passz
4*
passz
26. forduló 12. leosztás, osztó Nyugat,
4♦
passz
körpassz
6♦
É-D beliben.
Indítókijátszás: * K, eredmény: - 200.
♦ K6 4 3
Zárt terem
V 10
O’Brien W inkler
Garvey Gál
♦ AD93
1*
4*
4 * körpassz
♦ D B 10 6
Indítókijátszás:*
A,
eredmény:
- 620.
----- :----- ♦ A 9 8
42
VAD B952
*
*87
A szlem két lapból esélyes, négy lapból
♦ 10 6
n*
48542
már sajnos kevésbé, hisz Hanlon azonnal
*8732
___ “___ * A K 9 5
adura váltott. Ha csak az egyik piros szín
♦ D B 10 7 5
3 -2 már mi nyerünk.
♦ K64 3
Az európabajnok ellen nem játszot
♦KB7
tunk jól, s mint ilyenkor sokszor m egtör
*4
ténik, a szerencse is a jobb mellé állt.

(4. befejező rész rész)

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

Nyílt terem

Gál

Hanlon

Winkler McGann

3V
körpassz
Indítókijátszás:* B , eredmény: = , + 140
Zárt terem

Cárról

Vikor

Garvey

Lakatos

3*
kontra
passz
4♦
Indítókijátszás:* 7 , eredmény:= , +620
Az első félidő utolsó partija az aktívan
licitálókat igazolta, Hanlon talán néhány

11. játéknap 27. Forduló:
M agyarország - Olaszország 3 - 25
[18 - 4 3 ,2 - 43)
1. félidő É-D: Gulyás - Szalay (- 30.4)
K-Ny: Gál - Winkler (-8.6)
2. félidő É-D: Gulyás - Szalay (- 18.5)
K-Ny: Gál - Winkler (-20.8)
27. forduló 13. leosztás, osztó Észak,
mindenki beliben.

12
42
VKD B 32
♦AKD9732
A
4A65
----- í----- 4 D B 10 9 7 4
V8 7 6 4
NY
K r ~
♦ B5
4 10 84
* 9 5 3 2 -----?----- * K B 10 7
4 K83
V A 10 9 5
♦6
4AD864
Szalay - Gulyás 6 k áró t játszott, Buratti
— Lanzarotti 6 kört. A zért 17 IMP-vel
nem volt jobb esélyű az olaszok felvétele,
mint a magyar amely k ö r lopáson bukott
me£.
Újabb nehéz ellenfél, egy nagy zakó
után.

12. játéknap 28. Forduló: Dánia - Magyarország
15 -1 5 (2 3 -1 6 ,1 4 -2 2 ]
1. félidő K-Ny: Gulyás —Szalay (- 8.7) É
- D: Gál - Winkler (-0.9)
2. félidő K-Ny: Gulyás - Szalay (+10.0)
É - D : G ál-W inkler (-4 .3 )
Igen alacsony meccspontforgalom, 6
egál parti. Ebben a fordulóban csende
sebb partik voltak. H a ezt kaptuk volna
az olaszok ellen...
A 24. leosztásban kicsit aktívabban
licitáltunk.
4 K65 3
4 A765
♦6
*9863
-----1----- 4 B 109
4 D 8 72
V K 843
1
VB
4 A D 97
R 4432
* K
___ I___ * D 10 7 5 4 2
4A4
VD1092
4 KB 1085
* AB
Nyugat mindkét terem ben 1 káróval
nyitott. Szalay kontrázott (!), s Gulyást

BRIDZSÉLET
m ár nem lehetett 4 kór alatt leállítani. +
420. A dán Schaeffer passzolt, s Winkler
Keleten 1 szánt licitált. Ez ugyan hármat
bukott, -150, de összesítve + 7 IMP. Ez
volt a legnagyobb írásunk, de mi összesen
10 alkalommal írtunk, a dánok hatszor.
Azaz nyolc egál , ami elég ritka volt az
EB-n.

12. játéknap 29. forduló:
M agyarország - lichtensteín 14-16 (30 -1 4 ,3 0 - 52)
1. félidő É-D: Gulyás - Szalay (+ 13.2)
K-Ny: Lakatos - Vikor (+1.9)
2. félidő É-D: Gál -Winkler (-9.4)
K-Ny: Lakatos - Vikor (-13.8)
29. forduló 18. leosztás, osztó Kelet, É-D
beliben.
4 74
V A K D B 10
4 K 10 8
* 10 8 2
4 K D 10 8 65 ----- i----- 4 B 3
V6 3
„y
|| V 9 8 4 2
4D6
4 A B92
----------- 4 A K 4
* D 73
4 A 92
V75
47543
* B965

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

Nyílt terem

Turletti

Winkler

Arnaboldi Gál

14
passz
14
passz
1 szán passz
34
passz
3 szán körpassz
Indítókijátszás:* 6, eredmény: - 1 , +50
Zárt terem

Lakatos

Palmieri

Vikor

Cesana

14
passz

passz
passz

14
2V
24
körpassz
Indítókijátszás: V A , eredmény:+2, +170
Winkler nehéz helyzetbe került, miután
nem avatkozott a licitbe, valahogy' rá kel
lett bírnia partnerét a kör hívásra. A
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felvevő kézben ütött a treff ásszal, Délt
bizonytalanságban hagyva a treff király
helyzetéről, s a pikk bubit hívta. Észak
ebbe a pikk hetest dobta, ami páratlan lap
számot jelzett! Ennek hatására Gál Péter
csak a harmadik menet pikket vette el ,
amibe északról a kör ász került. Egy ütés
oda, de megérte. Én nevezném az év ellen
játéka díjra, ha volna ilyen nálunk.

12. játéknap 30. forduló:
M agyarország—Finnország 14-16 [41 - 4 0 ,3 0 - 30]
1. félidő É-D: Gulyás - Szalay (+14.5)
K-Ny: Lakatos - Vikor (-13.2)
2. félidő É-D: Szalay -W inkler (+14.7)
K-Ny: Lakatos - Vikor (-19.9)
30. forduló 10. leosztás, osztó Kelet,
mindenki beliben.
4K986
V AB 10 7 6
♦ B832
4_
4 10 4
-----i----- 4 A 7 2
* „ ¥ 5 3 2
¥K
♦AKD654
* 4 10 9
*A842
---- 5----- <4 K D B 10 7
4DB53
¥ D984
47
*965 3
Gulyás - Szalay 5 treffig, Koistinen Juuri Ója 6 treffig jutott. Ez utóbbi tűnik
jobb felvételnek, de most a miénk volt
sikeres. A német Holowskinak még az 5
treffet is sikerült elbuktatni a német - brit
mérkőzésen:

Nyugat
Hackett

Észak
Holowski

14
3¥
4¥
4 szán
A kör
ütötte és

1*
passz
1¥
passz
2r
passz
4*
passz
passz
44
passz
passz
5*
körpassz
négyes indítókijátszást Észak
pikkre fordult. A felvevő azon

Kelet
Hackett

Dél
Gotard

nal beütött, lehívta a treff királyt. A rossz
hír után kört lopott és hívta a pikk tízest.
Holowski ütött és a káró bubit (!!) hívta.
Bármely más lapra teljesít a felvevő, erre
azonban lehetetlen. Ha leaduzik, át kell
ütni a kárót, ami újra nem húz, ha mást
hív, Dél előbb-utóbb kárót lop. Ha
Holowski kis kárót hívott volna, üt a tízes
és húz a káró az aduzás után, míg ha
major lapot játszik ki, a felvevő ezt az
ásszal lopja, leaduzik és már csak egy
rossz lapja van ami elmegy a káróra. A
felvevő persze teljesíthetett volna, ha ki
hagyja a pikket, de valószínűleg a kiha
gyott szlemen tűnődött. A parti közre
adója, talán együttérzésből, nem közölte,
hogy melyik iker volt a felvevő.

13. játéknap 31. fordulú:
H orvátország- M agyarország 17-13
(3 4 - 1 6 ,3 8 - 45]
1. félidő K-Ny: Gulyás - Szalay (-13.9)
É-D: G ál-W inkler (-11.1)
2. félidő K-Ny: Gál - Winkler (-10.7)
É-D: Gulyás - Szalay (+19.1)
31. forduló 19. leosztás, osztó Dél, K-Ny
beliben.
4 A 7642
¥B 7
4 ADB76
*5
----- ]----I 4 B 1 0 8
4 D 53
¥K9 3
H¥
¥ 108 65 4 2
48 2
R 4 93
* KB763
n
l»D10
4 K9
¥ AD
4 K 10 5 4
* A9842
A horvát Caric testvérek, akik legalább
25 éve játszanak együtt, (s talán még nagy
pontban számoltak,) 5 káróig jutottak.
Szalay szleminvitet adott erős szannyi erőt
jelző partnerének, kétszínű lapot ígérve.
Dél lapja ideális volt a káró szlemhez. A
mezőny nagyobbik fele, 19 pár jutott el a
kisszlemig. A nem is esélytelen nagyszlem
bemondása senkinek nem sikerült.
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13. játéknap 32. forduló:
Magyarország - San M arino 14-16 [30 -1 4 ,3 0 - 52)
1. félidő É-D: Gulyás - Szalay (-7.2)
K-Ny: Lakatos - Vikor (+0.1)
2. félidő É-D: Gál -Winkler (+4.0)
K-Ny: Lakatos - Vikor (-7.8)
32. forduló 13. leosztás, osztó Észak,
mindenki beliben.
♦ K853
r A3
♦ AB
♦ K 10 9 8 4
464
f
I ♦ D 10 2
*01075
M¥
u VB8 6
♦ D 9854
. * + 10 7 6 3 2
-----“---- I * A 6
*32
♦ AB97
r K942
♦K
♦ DB75
Ebben a leosztásban a 6 pikk nem jó
esélyű, ezt csak a litvánok licitálták. A 6
treff viszont mondható. Ezt azonban csak
két párnak, az osztrák Babsch - Umshaus
és a Filippi - Bettini kettősnek sikerült
bemondani. Sajnos az utóbbiak San
Marino színeiben indultak.

13. játéknap 33. forduló:
Bulgária - Magyarország 17 - 13 (2 9 - 31,45 - 2 9 )

BRIDZSÉLET
Csak nyolc pár nem mondott szlemet
ebben a leosztásban, szerencsére ezek
egyike a bolgár volt, pedig ebben a leosz
tásban szolídak (?) voltunk. A 30 figu
raponttal Kelet precíziós 1 treffel indult.
Erre Gál 1 pikkel szólt közbe, gyenge,
egyenletes lapot ígérve. Winkler ezt ket
tőre emelte s már jöhetett újra a nagy lap.
S végre megtört a nyeretlenségi sorozat.

14. játéknap 34. forduló:
M agyarország - Fehéroroszország 20-10
( 2 4 - 1 9 ,4 7 - 2 0 )
1. félidő Ér-D: Gál - Winkler (-7.2)
K-Ny: Lakatos - Vikor (+0.1)
2. félidő É-D: Gál -W inkler (+4.0)
K-Ny: Lakatos - Vikor (-7.8)
Két nagyszlem is volt a második félidő
ben. Mindkettőt kihúztuk.
34. forduló 14. leosztás, osztó Kelet,
mindenki mansban.
♦ KD 76
♦ AKB93
♦ 95
*43
♦ 43
-----í----- ♦ 10 9 2
BV ‘
♦ 10764
V852
♦ D 10 8 6
R +732
♦ B862
B I * D 10 9
♦ AB85

vd
1. félidő K-Ny: Lakatos —Vikor (+16.1)
♦ AKB4
É-D: Gál -Winkler (-13.3)
♦ AK75
2. félidő K-Ny: Gál -Winkler (-9.2)
A leosztás frekvenciája: 7 szán : 1, 7
É-D: Lakatos - Vikor (-7.9)
33. forduló 8. leosztás, osztó Nyugat, min pikk : 26, 6 szán 1: 6 pikk 6.
34. forduló 18. leosztás, osztó Kelet,
denki mansban.
É-D beliben.
♦ B 10 7 5 3
♦ B10 6 3
♦ 932
V♦ K8 3
♦AD 853
*B 4
♦ AKD8
----- i----- 4 A K D 2
♦4
♦ 92
-----í---- 1 ^ 0 4
¥KB75
VAD 8
VKD74
V A 10 9 3
♦ 10 7 6 5 4
Hí
* +AD
♦ B742
K +96
♦ 10 9 5
B
I * A K D ?.
*654
___ 9___I * B 10 9 7 3
♦ 986
♦ AK875
V10 6 4
VB8652
♦B 9 2
♦ K 10
*8763
*2
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Ez már nehezebb volt. A frekvencia így
festett: 7 pikk: 9, 6 pikk: 22, más: 3.
Minden jó, ha a vége jó! Szenzációs
utolsó félidő a világbajnok izlandiak
ellen: 53 -1 .

14. játéknap 35. forduló:
Izland - Magyarország 8 - 2 2 135 - 22,1 - 5 3 )
1. félidő K-Ny: Gulyás - Szalay (+8.0)
É-D: Gál - Winkler (-16.5)
2. félidő K-Ny: Gál - Winkler (+22.3)
É-D: Gulyás - Szalay (+24.1)
Nagy tét persze nem volt, de az utolsó
partin még egy helyezés múlt. A Winkler
- Gál pár szokás szerint 20-30 perccel
előbb volt kész mint a másik terem, ahol
Gulyás - Szalay az utolsó másodpercig
küzdött. így már a monitorokon láttuk,
hogy az utolsó leosztás előtt megfordítot
tuk a félidőben vesztésre álló mérkőzést,
de a 16. helyezéshez még egy nagy írás
kellett. A partiban megvolt lehetőség.
35. forduló 24. leosztás, osztó Nyugat,
mindenki mansban.
49
V A K 10 8 6 3
♦ A5
♦ 8762
4KDB42
----- r----- 4 A 10 8 6 3
VD2
1
V74
♦ KB 8 64 2
KY
K ♦ D 10 9

♦ -

L_JL_J*KB5

Észak

Kelet

Dél

W inkler

Arnarson

Nyílt terem

Gál

Jonsson

Thorvaldsson Gulyás

14
2V
3V
4♦
44
4V
44
passz
passz
5♦
kontra passz
54
6♦
passz
passz
kontra körpassz
Indítókijátszás: 4 A, eredmény: = ,
+ 1990.
A nyílt teremben Winkler 5 kőrje
szleminvit volt, amely a két kiadó körtől
félt. Jonsson megtudva, hogy kiáll két
kör, boldogan kontrázott. A zárt terem 
ben Szalay nem elégedett meg ennyivel.
A 6 treffet nyílt lapokkal nem művészet
teljesíteni. De két lapból, még a fenti licit
után is, kell lelkierő az azonnali impasszra a bubi ellen. Gulyás Daniban
megvolt.

Gál P éter

LICITFÓREIM 8.
megoldásai
Edgár Káplán emlékére
Ebben a fordulóban a tavaly szeptember
ben elhunyt Edgár Kaplanra emlékezünk.
A feladványokat a Bridge World licitfóru
ma különböző számaiból válogattam, s
Káplán kommentárjait is közzéteszem,
mint külföldi, vagy inkább mint túlvilági
sztárvendégét.
1. Csapat, É -D beli. Dél lapja:
♦A 10872, VAKD653, ♦-, ♦ 109

♦ 75
VB 95
♦ 73
♦ A D 109 4 3

Nyugat

Jorgensen Szalay

Ny

í

K

D

24

kontra*

passz
44

IV
?

*: negatív

1♦
IV
14
3♦
4♦
4V
5V
passz
54
kontra
körpassz.
Indítókijátszás: ♦ 3 , eredmény: - 1, -100
Zárt terem

Mit licitálsz?
Licit
54
64
44

Szavazat
12
2
1

Pont
100
70
60
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Itt is, és a Brídge World fórumában is 4xxx, *Axxx, a 6 pikk bukhatatlan. Ha
győzött az 5 káró, de ott jóval szorosabb nem ez a helyzet, még mindig megmarad
versenyben: 16,5-13,5 arányban a 4 pikkel az 5 kör vagy pikk lehetősége.”
szemben. Vendégünk a „győztes” oldalon
Winkler Gábor: „54. Nem biztos, hogy
állt, de egyben kifogásolta, hogy nem min elérjük a szlemet, de legalább, ha relatív
den 5 káró licit jelenti ugyanazt a szán erős lapja van, akkor mondjuk be. Nagyon
dékot.
kevés elég lehet, de sajnos a licit ellenére
Edgár Káplán: „54. Ez bizonyára nép fenyeget a treff indulás.”
szerű licit lesz, de az én felüllicitem nem
Ezekkel a fórumtagokkal egyetértek Ha
az a modern amorf „Tetszik a lapom - hajszállal is, de a lapom túl erős a 4 pikkhez,
találd ki, miért” féle. H a én felüllicitet ezért szlemre kell invitálnom, bármennyire is
mondok, elsőmenet kontrollt, találkozást utálom az 5 majort egyszer bukva. S ha nem
a partner színében (pikk az a szín, amit játszunk ötös magasságú transzfereket a ne
garantált) és szlemérdekeltséget ígérek.” gatív kontra után (vajh' mi a fenéért is ját
Nos, a négyes vagy alacsonyabb magas szanánk?), nagyon fontos lehet Észak olda
ságon manapság tényleg gyakoriak a talá láról játszani a pikk felvételt.
nyos jelentésű felüllicitek, de az ötös maga
Dienes Ödön: „44. Ezzel mindenkép
sságon ez szerintem kevésbé gyakori. Tény pen leírom a lapom major túlsúlyát, s ha
az is, hogy licitfórumokban a felüllicitek és netán treffben kulcslicitet ad, majd köz
egyéb temporizáló (halogató, kiváró) meg löm síkén kárómat is. (Ha netán passzol,
oldások sokszor aránytalanul jól szerepel vagy körre igazít, jobb ha ezt játsszuk.)”
nek; gyakran „koalíciós” módon nyernek,
Szerintem a szavazatok aránya nem
amikor a szavazóknak eltérő tervei vannak tükrözi, hogy valójában milyen szoros a dön
a továbbiakat illetően. Itt viszont a felüllici- tés 4 pikk és 5 káró között. Aggasztó gon
tálók többnyire egységesek voltak licitjük je dolat számomra, hogy Kelet megelégedett az
enyhe kis 4 káró licitjével: gondoljunk bele,
lentésében is, a további tervükben is.
Szappanos Géza: „54. Partnerem mini milyen fejfájást okozott volna, ha 5 kárót
mális negatív kontrája is elég lehet a kör mond! Ha azért nem mondott 5 kárót, mert
vagy pikk szlemhez, de h a 5 kört vagy 5 nagyon gyenge lappal félt a túlbukástól,
akkor ugyan jó esélyű lehet a szlemünk, de
pikket licitál, levonulok.”
Jakab Sándor: „54. Gondolom, a vála akkor valószínűleg jó a 7 káró mentésük is.
szok a 4 pikk és az 5 káró között oszlanak E z esetben lehet, hogy +680 négy pikkben
meg. Szerintem nem lehet 4 pikket mon jobb mint +500 7 káró kontra ellen. Ha vi
dani, valahogy érzékeltetnem kell, hogy szont azért nem mondott 5 kárót, mert némi
nem 4A1087, 4AKD 65, 46, *1096 a defenzív értékkel (vagy hosszúsággal a ne
mes színekben) szívesen vállalná az ellenjá
lapom, hanem két ütéssel erősebb.”
Linczmayer Lajos: „54. Nem szívesen tékot nemes színű felvételünk ellen, akkor
megyek gém fölé, ha nem vagyok biztos esetleg jobb lenne kimaradni a csapdájából.
az ötös magasságú felvétel teljesítésében. Mégis az 5 kárónál maradok Nem szeretek
Itt azonban kivételt teszek. Ha a treff szín annyira bízni az ellenfélben, ha helyette a la
védelemre szorul, jobb h a Észak a fel pom at licitálhatom.
Gulyás Dániel: „54. A partner treff
vevő. Ha az ellenfél 6 k áró t mond, a part
n erre bízom a döntést. H a lát a pályán, kontrollal és jó pikkel tudni fogja, mi a
rájön, hogy ezt az őrült licitet csak ötös teendő. Azonnali 6 pikk sem rossz ötlet,
pikkel licitálhatom.”
de ellenem ilyenkor mindig lehívnak két
Szvitacs István: „54. Megpróbálom a treffet, vagy benne van a 7 pikk.”
szlemet. Ha partner lapja pl. 4KDxx, Vxx,
Mások is voltak, akik (ha jól értettem a
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kommentárjaikat) reménykedtek a nagyszlemben:
Keil Béni: „54. Szlemet szeretnék ját
szani pikkben még akkor is, ha a treffem
védtelen. Az ellenfél licitálása a vonal fi
guráinak kedvező fekvésére és jó fitre
utal.”
Csepeli Miklós: „54. Irány a szlem.”
Gál Péter: „54. Kulcslicit pikk mellett.
Idén még nem buktunk nagyszlemet.”
(A fenti válasz január első felében érke
zett hozzám.)
Árvay Gyula: „54. Majd Észak 5 kőrjére 5 pikk. Öt pikkjére 5 szán! Nagyon
nehéz kideríteni, hogy 5 pikk (4Kxxx,
VBx, 4xxx, <4KBxx), 6 pikk (4DBxx, Vxx,
4xxx, <4ADxx) vagy 7 pikk (4KDxx, Vxx,
4xxx, ♦Axxx) van-e a lapban.”
A z 5 szán kísérlet a nagyszlemre és esetleg
tisztázza az aduszín minőségét. A treffet az
Istenre bízhatjuk. Apropó nagyszlem,...avagy nem is: a következő kommentár
inkább csak általános értelemben Apropó...
Szilágyi László: „Ki ne ismerné Cödlinger urat Rejtő Jenő könyvéből? (Cödlinger úr a Néma revolverek városa c.
könyvben szerepel. Elromlott a ”válaszolási centruma,,, ezért mindig másra felel,
mint amit kérdeztek tőle. Arra a kérdésre
pl., hogy „Hol lakik Cödlinger úr,” azt fe
lelte, hogy „Most múltam 60.”) Szóval, ha
az a kérdés, hogy mit licitálok, akkor azt
felelem, hogy nemrég jártam Keszthelyen
bridzsversenyen. Esetleg még hozzáfűz
hetem a következőket:
Volt egy parti, ahol a Kelet-Nyugat
lapok bell-mansban valahogy így festettek:

Nyugat

Kelet

4ADxx
4KBxxx
Vxx
VAKDxxx
4xx
44KDxxx
<4Ax
A mi asztalunkon Kelet (Jakab S.)
abszolút forsszal indult, majd 3 káró passz - 5 káró után 5 kört licitált. Erre én
6 káros felüllicitet adtam (november lé
vén az éves kontingens utolsó darabját!),

majd a 6 körre 7 treffet mondtam, amire
a partnerem nagyszlemet licitált egy ed
dig még el sem hangzott színben.
A másik asztalnál még érdekesebb volt
a licit, itt Jakab S. lapját Dumbovich M.
tartotta. Ó egy körrel indult, 3 káró kontra - 4 káró következett, amire 5 ká
ros felüllicitet adott, erre a partnere hat
treffet jelentett, 6 pikk, körpassz.
D.M. később elmagyarázta, hogy csak
azért nem mondta be a hetet, m ert ad absurdum kiállhatott a pikk ász (ez valóban
elképzelhető volt), és ő az előző napon
már elbukott egy nagyszlemet, amiből az
adu ász állt ki. Márpedig egy Öreg
Mester ilyesmit nem csinálhat minden
nap!”
Nos hát... köszönjük a kommentárt. Már
csak a szavazat hiányzik. Megkérdezném a
Lacit, hogy 5 káróra, 5 szán nagyszlemkísérletre, vagy 1 kör helyett 2 treff indulásra
szavaz, de ezek után félő, hogy az lesz a
válasz, hogy „Tejszínnel, két cukorral. ”
Más módon is elkerülhető a szlem, eset
leg még a nagyszlem kihagyása:
Bánki Zoltán: „64. Bemondom, amit
teljesíteni remélek. A hét pikk nehezen
kilicitálható és bizonytalan, nem látok 13
ütést. A hét káró mentésre passzolok
majd az elsőmenet fogással, ha én leszek
soron.”
Szőts Gábor: „64. Ennyit mindenkép
pen megér a lap (bár éppenséggel kiáll
hat két treff vagy egy pikk és egy treff);
4Kxxxx, Vx, 4xxx, 4Kxxx bőven elég lesz
asztalnak. Mondhatnék 5 kárót, majd 6
pikket, de arra már 4Dxxxx, Vx, 4xxx,
<4AKxx lappal is hetet mond. Az azonnali
6 pikkre csak 4KDxx, Vxx, 4xxx, 4>AKxx
lappal mond hetet. Ugye nem 4Kxxxx,
Vx, 4xxx, 4Axxx a partner lapja?”
Ha lesz alkalmunk hetes magasságú
forszpasszt mondani, a partner csak-csak
megérti. Ugyanúgy, ha egyenesen hatra ug
runk és a partnernél van az adu király
dáma és egy külső ász-király, minden bi7 n n n v n l kitn ln U n m i n te e n d n ie

18

___________________ BBIDZSÉLET

Ha viszont Észak éDxxx, Vxx, +Kxx,
4>KDxx lappal adta le negatív kontráját és
utána kérdezi, miért kellett hatig elmenni,
akkor Cödlinger úr módjára válaszol
hatunk: „Tényleg, lássuk a 2. feladványt!”

nagyon határozott véleményt fejez ki.
Tudja, hogy hosszú káróm van - a pontos
hosszúsága nem lesz nagy meglepetés.
Hogy' merészeljem felülbírálni a döntését,
amikor ász-király, ász, királyt tartok?”
Káplán leginkább arról volt híres, hogy
partnere információs kontráira mindig li
citált, de ugyanolyan következetes volt ab
ban is, hogy partnere büntető kontráira paszszolt. Örvendetes, hogy minálunk aránylag
többen álltak mellé; a Bridge World fórum
tagjai mintegy 2-1 arányban kimentek part
nerük kontrájából.
Bánki: „Passz. Bízom a partnerben, a
felvevőt lepedőben viszik haza. Többet
hozok, mint amit ígértem.”
Szappanos: „Passz. Nem hiszem, hogy
jogom lenne kitalálni, mi a jobb!”
A 4 szanosok általában a versenyfor
mára utaltak. A párosverseny sokszor rossz
bridzs-szokásokra ösztönzi az embert...
Gál: „4 szán. Én hozok nyolc ütést,
Északtól elég kettő.”
Jakab: „4 szán. Ne lopják el a bellgémünket 500-ért, 200-ért vagy mínusz 790ért.”
Csepeli: „4 szán. Az ellenfél licitje
miatt tízet kell ütnünk, de ennyi amúgy is
kell a jó íráshoz.”
Ez a lényeg ebben a partiban: vajon
+630 vagy +800 lesz a topszkór? (Es, mint
ahogy Szappanos kérdi, van-e jogunk ezt
találgatni?) Pár fórumtag mindkét írás
lehetőségéről lemondott:
Szvitacs: „54. Partnerünk csak a
lehúzható káró színben bízva mondhatta
a 3 szánt, tehát szinte biztos a jó káró
csatlakozása. így az ellenjátékban nem
lesz sok káró ütésünk. Emiatt a 4 kör
könnyen gém alá bukhat, s ugyanakkor
benne lesz a káró gém.”
Winkler: „54. A 4 kör szinte biztos,
hogy nem fog 800-at bukni (reméljük,
nem teljesül), az 5 káró véleményem sze
rint elvehetetlen lesz.”
Még akkor is, ha valószínűtlennek tartjuk
a +800-at, pároson a +600 vagy +620

2. Páros, ált. beli. Dél lapja:
4K, ¥3, 4AKB8753, *A 986

Ny

í

K

D

passz
34
4V

passz
3 szán
kontra

1¥
passz
passz

24
passz
?

Mit licitálsz?
Licit
4 szán
passz
5 káró

Szavazat
8
6
2

Pont
100
90
60

Mindig visszatérünk arra a témára, hogy
a partnerben bízni kell. Miért? Mert ez a
bridzs lényege! Észak passzos kézként gé
met licitált, majd közvetlen helyzetben meg
kontrázta az ellenfelet - nyilván nem hü
lyéskedik. A fő kérdés tehát az, hogy számá
ra váratlan elosztási értékünk indokolja-e a
partner döntésének a felülbírálását.
Szerintem nagyon szoros; olyannyira,
hogy a csoda reménye bizonyult számomra
a döntő tényezőnek. A z előző licitmenetben
azért nem mondtunk 4 szánt, mert passzos
partnertől tökéletes fitet kell kapnunk a
szlemhez. Most viszont, ha Észak bízik ab
ban, hogy én bízom őbenne, akkor kitalál
hatja, milyen lappal mentem mégis ki a
kontrájából 4 szanba, aztán ha saját lapjá
ban látja a várva-várt tökéletes fitet, esetleg
bemondhatjuk a hatot. Elismerem, igen
vékony szalmaszál ez: ilyen kicsinek tartot
tam a különbséget passz és 4 szán között!
A passzosoknak itt nem lesz nehéz dol
guk. Bíznak a partnerükben - mennyi
indokot mondjanak még?
Káplán: „Passz. Ha a partner hozzám
passzolta volna, 4 szánt licitáltam volna
(mondván: „Ha ő kilencet lát, akkor én
tízet”). Ehelyett előttem kontrázott, ami
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szerény célnak tűnik, ha +630-ra is van tűnnek elégnek, ezért tovább licitálok 4
kilátás. A z egyik 4 szanos viszont mintha szánnál. Lehet, hogy kiáll 5-6 pikk, de
nem is a tíz ütéses adu nélküli játékot akar csak nem indulnak el a szín ászával!”
ta volna választani:
Ha Kelet nemcsak árnyékolt, hanem
Dienes: „4 szán. Ezzel a lappal megéri inkább kitalált értékekkel indította a licitet,
az ellenfelet az ötös magasságra kény 4 szán még mindig lehet a jobbik megoldás,
szeríteni. Négy szán licitemmel remélem, de szerintem a blöff lehetősége jelentősen
sikerül érzékeltetnem, hogy a káróm jó növeli a +800 vagy nagyobb írás esélyeit a 4
val hosszabb mint a treff, hiszen mond kór kontrában.
hatnék 5 treffet is. Aztán, ha az ellenfél 5
Lehet az is, hogy nem is Kelet a blöffös:
Arvay: „4 szán. Jobb mint a passz. Kb.
kört is mond ... hát durrü”
ilyen kiosztást képzelek el:
Aztán egy érdekes példalap...
♦ Dxx
Gulyás: „4 szán. Természetes. Bárme
VAD
lyik benne lehet, sőt akár mindkettő is
♦Dxxx
(erre, ha nehezen is, de találtam pél
dalapokat: partnernél éAx, VDBx, ♦xxxx,
*Dxxx (vagy B)
----- r----- ♦ABx
♦KDxx, az ellenfeleknél egy-egy sikén a ♦xxxxxx
Vxxxxx
1
VKBxxx
minorokban).”
Ezzel a lappal csak az 5-0 treff elosztás ♦ MY K ixx
_______ <i*KBx (vagy D)
buktatja a hat kárót. Persze nem állítom, ♦xx
A 4 kör még teljesülhet is!”
hogy könnyű volna bemondani, - annál is
kevésbé, ha esélyt sem adunk rá és például
Ez a parti két szempontból is tanulságos
passzolunk a kontrára.
lehet
azoknak, akik egyenes kizáró licitek
A szlem parányi lehetőségével szemben a
alkalmazása
helyett szórakozni szeretnek.
következő fórumtagok testesebb szempon
tot említettek, ami szerintem a passz javára Egyrészt, ha Északnak az a szokása lett
volna (lenne), hogy blöff 3 szánokat mond
billenti a mérleget'.
Linczmayer: „Passz. Valaki hazudik. 4-5-6 káró helyett, akkor a Káplán és
Észak biztosan nem, neki 10-11 pontja Linczmayer által említett kényszerítő paszvan kör figurákkal. Az ellenfélnek így 14- szos helyzet nem jöhetne létre. Ugyanis a
15 pont jut. Lehet, hogy Kelet blöffölt; kontrája akkor csak azt jelentené, hogy
lehet, hogy csak árnyékolt az indulása és nem hazudott a 3 szánjával. Aztán ember
Nyugat értékelte fel a lapját. Ha Észak legyen a talpán, aki eltalálja a nyerő
nak az 5 káróhoz is jó lapja lenne, most megoldást! Másrészt, nézzük milyen jópo
fán licitálta Nyugat a nulla pontos lapját
passzolhatna.”
Bevallom, a blöff lehetősége egyszerűen Arvay fenti példalapjában! Tény, hogy szép
nem jutott eszembe. Pedig kellett volna, kis problémát okozott nekünk... viszont ha
különben a licit alapján kb. 70 figurapont egyből 4 kört mondott volna a huncut kis
felüllicitje helyett, akkor milyen eséllyel
van ebben a pakliban.
Szilágyi: „4 szán. Ha csak egy csomag tudtuk volna felvenni a jó 4 szánt?
kártya figuráival játszunk - márpedig
A következő fónimtag már licit közben
annyival szoktunk - akkor az első négy tervezi a lejátszást:
licit után úgy tűnik, hogy valaki itt
Szőts: „Passz. Az eddigi 40 partiból
hazudós. Mégpedig vagy a mi partnerünk ezzel vajúdtam a legtöbbet, és valószínű
egy csomó káróval, vagy az induló egy leg nem azt a döntést hoztam, amit asz
csomó körrel. A kontra eloszlatja a kéte talnál ülve hoztam volna. A partner lapjá
lyeket. A buktatásért járó (?) pontok nem nak - amellyel a siker reményében mon
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dott 3 szánt - három követelménynek kell
megfelelnie: kör fogás, káró támogatás és
külső gyorsütés. Lapjának gerincét tehát
a következő figurák alkotják: pikk ász,
kör király (vagy D109) és káró dáma.
Éppenséggel nála lehet még a treff király
is. Noha szánban még kör indulás nélkül
is legalább tíz ütés van, a 4 kör legalább
800-at fog bukni. (Ellenjáték: pikk király,
kis káró (!), pikk lopás; ehhez jön még a
pikk ász, egy kör ütés, a treff ász és talán
még valami. Hogy az asztalon lesz káró,
azt onnan tudjuk, hogy Nyugat nem
ugrott sem 4 káróra, sem 4 körre.) Miért
ne használnám ki, hogy Kelet beliben
elindította 7 pontos lapját?...”
Aláhívjuk a hetedik ász-királyunkat,
szingli aduval lopunk, megleckéztetjük a
blöffös ellenfelet és felírjuk az osztatlan topszkórt - ilyen izgalmakhoz képest a 4 szán
ban szerezhető 60-70 százalékos partink
nem tudja felvenni a versenyt. Mindehhez
csak annyi kell, hogy a partnerben bízzunk.
A befejezésben visszatértünk oda, ahonnan
kiindultunk:
Keil: „Passz. Nyugat és Észak első paszsza, majd feltámadása arra utal, hogy
Kelet blöffölt. Partnerem figurális erőt és
aduütést ígér, meg különben is, a part
nerben mindig bízni kell.”
3. Páros, ált. beli. Dél lapja:
♦6542, VKD, ♦KD1064, *D 5
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Más feladványainkban is szerepelt már
a büntetővé alakítás témája, de Kaplanra
emlékező fordulóból nem maradhatott ki
ilyen jellegű probléma. Mint ahogy az
előbb említettem, Káplán híres volt arról,

ha a partnere kérte, hogy licitáljon va
lamit, akkor szinte rögeszmésen kerülte a
passzt. Ebben a feladványban meg is
mondja, miért szokta így csinálni:
Káplán: „2 szán. Szeretem, ha a part
nereim bátran mondanak gyenge, elosztásos kontrákat, ezért nem alakítom át
őket büntetővé. És nem ugróm három
szanra ilyen rossz 12 ponttal (7 pont az én
rövid színeimben, 5 az övében) játszóüté
sek nélkül.”
Mint látjuk, tisztelt vendégünk fölösleges
nek tartja elmagyarázni, miért választotta a
szánt a pikkel szemben. A többi nem-paszszos foglalkozik ezzel a kérdéssel:
Keil: „2 szán. A négyes pikk ellenére,
mert ezzel a lappal szanzadut szeretnék
játszani.”
Bánki: „2 szán. Nagy lappal írni kell. Ez
számomra lapértékelési helyzet: ászok
nincsenek nálam, nem elég tömör a káró,
gyenge a pikk szín - mind-mind a passz és
a pikk licit ellen szól.”
Én is 2 szanra szavaztam, s érdekes m ó
don az Összes Ütés Törvénye (amely sok
esetben a büntetővé alakító passz mellett
szól) ha hangyányival is, de itt inkább a lici
tálást javasolja - legalábbis az én ügyvéde
im így értelmezik. Tegyük fel, hogy 14 adu
van a két vonalon összesen (ennél kevesebb
úgysem lehet). Akkor, ha teljesíthető a 3
szánunk (9 ütés), az 1 káró csak kétszer
bukik (5 ütés). Ha csak hét ütésünk van
szánban, akkor ők is tudnak hetet ütni az 1
káróban. A passz - a Törvény szerint - csak
akkor jó, ha pontosan nyolc ütésünk van
szánban, amely esetben 200 veri a 120-at,
vagy ha szűr van a 3 szánban, amely eléggé
valószínűtlennek tűnik.
Na de persze, ha a 2 szán licitemet há
rom passz követi, akkor az asztal leterülése
előtt is tudni fogom, hogy rossz helyen va
gyok. A másik probléma: ha mégis pikk a
játékunk, 2 szán után nehezen fogunk ráta
lálni. Ha Észak licitál a 2 szanra és erre
nem mondok 3 pikket, esetleges 4-4 pikk
találkozásunk örökre elveszett. Ha viszont

BRIDZSÉLET
mondok 3 pikket, szegény partnerem soha
sem fo g a kitalálni, hogy az hatos vezetésű
négyes szín, sem azt, hogy a káró fogásom
ötödik király-dáma-tízes, s meglehetősen
kevés licittér maradt a helyzet kiderítésére.
Szőts: „24. Szóba jön a 2 szán és az 1
szán is (a passz nem!), ebben a sorrend
ben. Az 1 szánt ritkán szokták „felfelé
árnyékolni,” négyes nemes sem szokott
lenni benne. A partner túl gyakran fogja
lepasszolni, amikor nem kéne. A 2 szán
kissé túllicitálja a lapot (nyolcat kell
ütni!), és ugyancsak elveszíti a pikket. A 2
pikk „súlyra” jó (a káró figurák nem
sokat nyomnak a latban), és ha a partner
lepasszolja, akkor gyenge, elosztásos
lapja lesz, amelyben remélhetőleg van
négyes pikk.”
Nálunk is, a Bridge World-ban is egyke
szavazat volt a 2 pikk (a BW-ben a többi
szavazat: 15 passz, 9 két szán, 3 három
szán, és 4 két káró - örvendetes, hogy a
mieink közül senki sem választotta ezt a
semmit meg nem oldó felüllicitet), de a fent
említett megfontolások miatt egyre von
zóbbnak tűnik nekem ez a megoldás. Ha a
későbbiekben úgy alakul a dolog, hogy gé
mek közül kell választanunk, akkor kön
nyebb lesz pikkből kimenni szanba, mint
szánból pikkbe.
A licitálók kommentárjaiból már kide
rült a passz legnagyobb érve: ha nem ta
láljuk el, melyik gémet kell játszani, vagy ha
nincs is gémünk, akkor +200 topszkór lesz.
Dehát hadd ők mondják, hiszen megnyer
ték a szavazást is:
Szilágyi: „Passz. Megpróbálom a sze
rencsémet ellenjátékban, lehet, hogy hár
mat buknak. Úgyis nehéz lenne kilicitál
ni, hogy 4 pikk vagy 3 szan-e a jó felvé
tel.”
Csepeli: „Passz. Minden licit rossz, ez
tűnik a legkevésbé rossznak.”
Dienes: „Passz. Hát nem könnyű! Az
esetleges 4 pikkhez igen rossz helyen
hozom a pontokat, a 3 szánt pedig melyik
színben fogom teljesíteni? Lehet, hogy
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mégis passzolnom kell? Csak ne lenne
páros a verseny, így a +500 sem lenne
tragikus. Sorsoltam: passzolok.”
Ez fontos észrevétel a 3 szán teljesíthe
tősége kapcsán. Sokszor könnyű megfeled
kezni arról, ha túl sok figuránk az ellenfél
színének fogására szolgál, akkor kevés
erőnk marad a többi színben saját ütéseink
megszerzésére.
Arvay: „Passz. Csak akkor rossz, ha
gémünk (3 szán, 4 pikk) van, és az 1 káró
csak 200-500-ért bukik.”
Linczmayer: „Passz. Minden töredéket
és gémet bukó párt ezzel megelőzünk. A
4 pikket vagy 3 szánt teljesítő (de me
lyiket kell mondani?) párokat is meg le
het verni, ha hármat buktatunk, ami nem
lehetetlen, mivel az asztal ütéstelen lesz
és Nyugat pikk valamint treff figurái kés
alatt fekszenek.”
A z ellenjátékosoknak tényleg öröm a
„félkezű” kontrakt, amikor betli terül az
asztalra és a felvevőnek kézből kell játszani
mindent.
Szvitacs: „Passz. A szlem valószínűsége
szinte nulla, s az esetleges 4 pikk teljesí
thetősége is kérdéses. Ha pedig 3 szán
van benne, akkor ez a parti is bukik
eleget!”
Szappanos: „Passz. Kizárólag páros
versenyre tartogatott megoldás, hiszen a
4 pikk (esetleg a 3 szán) csapatversenyen
kevesebb veszélyt rejt.”
Egypár divat-beszámoló:
Gál: „Passz. A ma egyre divatosabb
kontrák mellett nem biztos a gémünk.”
A régi szép időkben jobban bízhattunk a
klasszikus 4441 elosztásban a partner kezé
ben; ma már sokszor 4333-at kaphatunk a
kontrázó partnerünktől (hát ez is támo
gatás az összes nem licitált színben, vagy
nem?). A következő fórumtag nevén is szó
lítja az egyik fő divattervezőt:
Winkler: „Passz. Egy korábbi felad
ványnál is azt hittem, hogy semmi más
nem jön szóba, aztán gyakorlatilag min
denki mást licitált. Ha teljes értékű Gu
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lyás-kontra volt, akkor még nyolc kárónk
is lehet.”
És mit mond a 4-tripla-3-as kontrák
Calvin Klein-ja?
Gulyás: „PASSZ! Mi más??”
Befejezésül egy új szempont:
Jakab: „Passz. Várjuk meg, mi történik.”
Ezt többféleképpen lehet értelmezni. Meg
várhatjuk, mi történik az ellenjátékban, vagy
mi történik, amikor kinyitjuk a szkórlapot.
Vagy azt, hogy mi történik, ha a passzra
éppenséggel nem köteles Nyugat menekülni
kezd. En viszont inkább úgy értelmezem:
lássuk mi történik a 4. feladványban.
4. Páros, ált. mans. Dél lapja:
*KDB, VA2, ♦A76542, *A D
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A z utóbbi években Edgár Káplán egyre
ritkábban fűzött kommentárt a szavazatai
hoz; tudomásom szerint ez a feladvány volt
az utolsó, amihez kommentárt fűzött. Ez
így különös iróniája a sorsnak. Tudniillik:
az évek során annyiszor szerepelt a Bridge
World-ban a 16-20 figurapontos, hosszú
káros 6322 vagy 6331 elosztású lap, amire
viszonválaszt kellett találni 1 káró indulás
és 1 kór vagy 1 pikk válasz után, hogy a
végén a „Death H and” - Halál Keze gúnynevet kapta e laptípus.
Mindenesetre ez más probléma volt a
Bridge World fóruma számára, mert ott
muszáj elfogadni az eddigi licitet. Legfel
jebb panaszkodhatnak az 1 káró indulás
miatt (ahogy' sokan meg is tették) vagy

tartózkodnak. Szerintem az igazi kérdés
Dél első licitje; ha 1 káróval indulunk 2
szán helyett, akkor Észak 1 pikk válasza
után jóformán elköteleztük magunkat a 2
kör álriverzre a második licitmenetben. Ha
viszont 2 szánnál indulunk, valószínűleg
problémamentes lesz a további licit, ugyan
akkor lemondunk jónéhány „csoda ”esetle
ges bekövetkezéséről.
Sztárvendégünk ki nem állhatta a köve
telményeknek meg nem felelő elosztású
szán indulásokat:
Káplán: „2V. A 2 szán indulás utálatos,
nem azért, mert lehet, hogy az 1 káró
felvétel jobb lesz, hanem azért, mert
túlontúl színjátékra orientált. Ha Észak
helyén éxxx, Vxxx, ♦Bxxx, «!»KBx lapot
tartunk, kitalálnánk, hogy öt káró a jó
felvétel a 2 szán indulással szemben?
Vagy ha kis káró helyett káró királyunk
van, akkor hat káró? Vagy hat pikk (eset
leg hét), ha a lapunk 4A10xxx, Vxxxx, 4x,
♦KBx?”
Ezek nyomós érvek, és a vendégszeretet is
kötelez, mégis a 2 szán indulást választot
tam. Egyértelműen velem van:
Jakab: „2 szán 1 káró helyett. Az 1 káró
indulás csak elodázza a problémát. A
három ász és a hatos kárószín ellenére 2
szánnál indítom, majd amikor a part
nerem kikérdezi a lapomat, 3-2-5-3 elosz
tást hazudok, és abban bízom, hogy én le
szek a felvevő, így soha nem tudja meg a
turpisságot.”
Sajnos az én partnereim figyelnek a leját
szásra, és tudnak számolni. Viszont szeren
cse, hogy párosversenyen vagyunk, ahol az
ellenfelekről sokszor nem lehet ugyanezt
elmondani.
Itt tartozom egy vallomással. A fórum
tagok számára talán még kissé szokatlan a
„visszaszavazási” lehetőség a mi Fóru
munkban (a legtöbb licitfómmban nincs
ilyen), ezért - bátorítván őket arra, hogy ne
fogadjanak el olyan licitet, amit ők sem
miképpen sem licitáltak volna, - 2 szán in
dulásra változtattam meg a következő há
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rom fórumtag szavazatát. Kommentárjuk
ban az eredeti szavazatuk szerepel: ki-ki
döntse el magának, jogosan tettem-e. Hevességi sorrendben:
Winkler: „NEM NYILATKOZOM.
Úgy gondolom, a 2 szán cédula hiánya a
licitdobozból nem indokolja az 1 káró
indulást. Ha már nem indulhatok 2 szán
nál és most mindenképpen licitálnom kell,
akkor egy negyed szavazatként 4 pikk.”
Bánki: „2V. Két szánnál indultam
volna! Ennek elmulasztása miatt kerül
tem nehéz helyzetbe. A 2 t a legalacso
nyabb erős licit.”
Gulyás: „2V. Jobb híján. Inkább a 2
szán indulásra szavazok: egyenletes 2022, esetleg ötös minorral (vagy lát itt vala
ki hatos színt?). Most talán eltaláljuk a
topszkórt: 4 pikk a 4-3 fitben, de ha most
a partner 2 szánt mond (tagadva az ötös
pikket), ember legyen a talpán, aki el
tudja dönteni, melyik a jó felvétel! (A
partnernek nincs lehetősége erre: 3 pikk
licitem ezután nem gémválasztás hármas
jó pikkel, hanem négyes pikk, nagy lap,
álriverzzel.)
Winklerét egyértelmű esetnek tartottam,
de hagytam a negyed szavazatot 4 pikkre,
ezért csak háromnegyed szavazatot „adott"
a 2 szán indulásra (egy ember nem kap egy
nél több szavazatot). Bánkiét a felkiáltó jel
miatt változtattam meg, valamint azért,
mert a kommentárja zöme ezzel foglalko
zott. Gulyás viszont úgy érvelt mind a két
megoldás mellett, hogy nehezen tudtam
dönteni. Végül is a második mondata miatt
2 szán indulásnak számítottam.
A következő két fórumtagnak viszont
nem változtattam meg a szavazatát. Gálé
val kommentárja alapján megtehettem vol
na, de a 3 treff szavazatnak szüksége volt a
létszámra. Szőts pedig, úgy látom, belenyu
godott az 1 káró indulásba, indokolatlan
nak tartottam szavazata megváltoztatását.
Gál: „3*. Alriverz. Ha 2 szánnál
kezdtem volna, nincs most gondom.”
Szőts: „2V. Utána 2 pikkre 4 pikk, a 2
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szanra 3 szán (nem túl boldogan). Jobb
lett volna 2 szánnál indulni. Még jobb
lenne Cole-t játszani. És a legjobb lenne
erős treffet játszani...”
A Colé konvenció a mesterséges 2 treff
viszonválasz 1 minor indulás, 1 major vá
lasz után, három laptípust jelenthet: (1)
háromlapos emelés a válaszoló nemesében,
(2) természetes treff szín, minimális lap,
vagy (3) nagyon erős lap nehezen leírható
elosztással. A Precíziós-reklámot illetően,
becs'szavam rá, most az egyszer meg akar
tam kímélni a szegény Standard rendszert a
lekicsinylő megjegyzésektől, erre fel nem
csak Szőts akart 1 treffel indulni, hanem...
Szilágyi: „Erre nem tudok válaszolni,
ezért megkérdeztem Cödlinger urat,
hogy ő mit licitálna. A válasz: 'Igen, fiam,
szeretem a Precíziós rendszert.'”
Jól van, Laci, 1 káró helyetti 1 treff indu
lásnak tekintettem. A z érte járó pontokat is
módosítom, ha megbeszélted a partnered
del, milyen rendszert játszotok.
A többi fórumtag elégedettnek látszott az
1 káró indulással, tehát bárhogy' is szá
moljuk, a 2 szánnál indulók kisebbségben
maradtak. Káplánhoz hasonlóan érvelt a 2
szán indulás ellen...
Linczmayer: „3<£. Nem tökéletes de
nincs jobb. A káró színt hangsúlyozni
kell, mert pl. éxxxx, Vxx, ♦Kxxx, ♦Kxx
lappal a 6 káró majdnem biztos. A pikk
szín felé az utat nyitva kell hagyni, mert
♦Axxxx, Vxx, ♦Kx, 4xxxx lappal 67% a 6
pikk; 4A109x, VKDx, Vx, #xxxxx lappal
impasszos a 6 pikk; 4A109x, Vxxx, ♦x,
+xxxxx lappal a 4 pikk az egyetlen esélyes
gémfelvétel. A treff a harmadik legjobb
színem és lehet, hogy ebben a legjobb a
szlem, pl. 410xxx, VKDx, 4x, <£KBxxx
lappal.”
A 2 szán indulás a fenti példalapok
mindegyikével rossz felvételt eredményez.
Szvitacs: „2 szán. Nincs jobb ötletem.”
Nálunk csak ezt az egy szavazatot kapta
a 2 szán viszonválasz, de az amerikaiaknál
viszonylag népszerűbb volt: ott is „győzött"
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a 2 kör 12 szavazattal, utána jött a 2 szán 7 ma! Ez kényszerít és ígér még egy licitet.”
szavazattal (egyikük kommentárja: „ha az
Lehet, hogy a valóságban ígér még egy
előző menetben túl gyenge voltam a két licitet, de licitfeladványokban nincs
szán induláshoz, most maradok ennél a következő licitmenet. Inkább az indító
lapértékelésnél”), 3 treff 6 szavazattal, és 4 kijátszási probléma következik.
pikk 2 szavazattal. A tengerentúliak nem
mutatnak minden kommentárt, ezért nehéz 5. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
megállapítani, hányán indultak volna 2 4K876, VB3, ♦A854, *754
szánnál, de a miénkkel arányosnak tűnik.
D
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mint azt, hogy 20-21 egyenletesként írják le 4V
* : erős
a lapjukat. Meg is mondják, miért:
Keil: „2V. Ez a ham is riverz sok min Mivel indulsz?
denre jó. Ha partnerem megemeli a kört,
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máris megvan a pikk találkozás és a szlem Hívás
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hogy káró gémet vagy szlemet játszunk * 4
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0
majd. A partner következő licitje tehát 44
döntő fontosságú. De m ost látom, meny
Már említettem, hogy Káplán ritkán fű 
nyit fecsegek.”
zött kommentárt a szavazataihoz: ez nagy
Mi az, hogy fecsegsz? E zek mind jó érvek. gondot okozott az indító kijátszó felad
Különösen fontos: nem kell félni attól, hogy ványnál, mert emiatt igen szűk választékból
a partner esetleg megemeli a kört, mert kellett választanom. Eredetileg nem voltam
akkor négyes kőrje mellett a pikkje legalább oda ezért a feladványért, csak azért hasz
ötös.
náltam, mert a többi szóba jöhetőt még
Dienes: „2V. Három kárónál erősebb kevésbé tartottam izgalmasnak. Erre fel mi
vagyok, a 2 szánt m eg lepasszolhatja, történt? Minden szín hívása kapott leg
ugyanakkor jó lenne tudni, van-e leg alább két szavazatot, és mindegyik hívást jó
alább ötös pikkje. M indehhez a 2 körön indokokkal is támasztották alá. Ez a ro
keresztül vezet az út. H a nincs ötös pikk vatvezető számára valóra vált álom, bár
je, még mindig m ondhatok 3 szánt.”
minden játékost csak vigasztalhat az a gon
Csepeli: „2V. Elblöffölni az indító ki dolat, hogy más játékosok is ugyanazzal a
játszást és majd m eglátjuk.”
tömővel indultak volna, mint amivel én.
Most már csak a dubló nagygáblin
A következő fórumtag említette meg,
keresztüli treff indulást kell elblöjfölni, és amit én a fő kérdésnek tartottam:
fórban vagyunk.
Bánki: „48. Nehéz a választás a
Szappanos: „2V. Mesterséges megol majorok közül. Halvány támpont, hogy
dás, de bízom benne, hogy több esélyt Észak hosszú kör színével nem kontrá
kapok a helyes gém (szlem?) megtalá zott a 4 körre.”
lásához.”
A kérdés tehát: Északnak muszáj-e kont
Árvay: „2V. Nem tudom , hol a problé ráznia, ha nála van a kör király? Más fi
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gurája nemigen lesz, és ilyen licit után a kör
indulás eleve a normális indulásnak tűnik,
akár „balra az erőbe” címén, akár az asz
tali átmenetek megtámadása céljából.
Ezért kérdés, hogy kontráznia kell-e (plusz
információt és licitteret adván az ellenfél
nek) ahhoz, hogy a partner az amúgy is
normálisnak tűnő hívást válassza. Minden
esetre több fórumtag jelentősnek tartotta,
hogy Észak nem kontrázta meg a 4 kórt.
Ugyanakkor Keletnek elég volt kör kulcs
licitet hallani ahhoz, hogy bemondja a ha
tot. Mivel tudja, hogy a káró ász hiányzik
(partnere tagadta, saját kezében nem látja),
biztosan nála van a pikk ász.
Keil: „VB. A licit arra utal, hogy a fel
vevő egyáltalán nem fél a nem licitált
pikktől. Csak a kör szín ad reményt a
buktatásra.”
Dienes: „VB. A 4 treff után a 4 kör nyil
ván kulcslicit, a 6 treff szerint pikkben
sem áll ki az első két ütés. Félve a káró
szín valódiságától majorral kell indul
nom, mivel a 3 szán licit mindkét major
ban is fogást ígér, s a pikkben a felvevő is,
így marad esetleges kör ütésünk kibon
tása, míg a káró ász tartja a színt.”
Ugyanakkor a kör indulás megölheti a
partner esetleges kör dámáját. A pikk in
dulás sikeréhez csak egy dámát kell talál
nunk a partnernél, sőt lehet, hogy anélkül is
jól sül el:
Jakab: „47. Ez többesélyes ügy. A licit
alapján feltételezem, hogy Keletnek 6-7
treffje van, és a pikk ász is nála van, eset
leg pikkben rövid, a kör ász pedig Nyu
gatnál van. Ha a passzív treff indulást
választanám, a felvétel valószínűleg mint
egy magától teljesülne. A kézenfekvő
aktív indulásnak a pikk látszana, de
ennek az elején említett pikk figura elhe
lyezkedése mond ellent. De azonnal
eszembe jutott az 1997/98 Butler I/a.
osztály III. fordulójának 4. leosztása,
ahol az alábbi volt az elosztás:

47
VAKD104
♦D75
*9864

454
VB83
♦B982
*KB53
:-E
NT
*
1
4D962
V9765
♦K63
*107

4AKB1083
V2
4A104
*A D 2

Kelet 6 szanra vállalkozott, és én káró
val indultam. Szerencsére Keletnek tízese
is volt, így ez a szituáció kikényszerített
döntéshelyzetté alakult. Jól látható, ha
nincs káró indulás, Kelet a pikk dáma ki
adása után könnyedén üt tizenkettőt. De
mi van, ha az ellenvonalon ott van a pikk
bubi is? Hát kockázat nélkül nincs rizikó!”
Linczmayer: „47. A licit alapján Kelet
nél legalább hatos treff, pikk ász és vélhe
tően másodmenet káró fogás van. Észak
nál legfeljebb 2-3 pont lesz. Az asztal ne
gyedik kárója magasodik, ha Északnak
hármas a kárója. Ezért támadó indulásra
van szükség. A pikk indulás buktat: ha
Északnál van a pikk dáma; ha Északnál a
pikk bubi, az asztalon a pikk dáma és a
felvevő nem találja el; ha a káró szín
nélkül nincs 12 ütés és az elrontható.”
Gál: „47. Kibontom a pikk ütésünk,
mielőtt eldobja káróra.”
A pikkel indulók egy eddig megoldatlan
rendszerkérdésre is adtak választ:
Szappanos: „4x. A lapszámnak ill. a
partnerrel való megállapodásnak megfe
lelően (jelenleg 47). A káró ász mellett ez
kecsegtet a legtöbb eséllyel egy második
ütés megszerzéséhez.”
Egy korábbi feladványban a fórumtagok
nagy többséggel leszavazták a Tizenegyes
Szabályt; itt a pikkel indulók név szerint
mondták a hetest, és látszólag „igaz lap”nak szánták, tehát a szavazatok alapján
kiderült az indító kijátszási rendszerünk,

2B
azaz harmadik-és-legkisebbet játszunk.
(Vagy harmadik-és-ötödiket?)
A pikk nyolcassal indulók egyértelműen
„fals" lapnak szánták:
Csepeli: „é8. De gyorsan.”
A következő három fórumtag nem lát
szott túlságosan biztosnak a döntésében:
Gulyás: „él. A partner nem kontrázta
meg a 4 kört, így ez feltehetőleg a felvevő
egyik legjobb színe, később káróra eldob
ná a pikkjeit. Persze az is lehet, hogy a
felvevőnek szingli kárója van, amit adu
zás után eldob körre, már csak a pikk ki
rályt adja ki. Ebben az esetben a káró
ásszal kellene indulni; de ha a kör nem
húz, a pikk pedig pl. xxx szemben ADxszel, akkor ez az indulás ad tempót a
gyenge ötös káró felmagasításához, paszszívan kéne indulni; de pl. a kis káró is jó
lehet, ha...”
Szilágyi: „éA. H a a partnernek kör
királya lenne, akkor kontrázott volna a
négy körre, körrel tehát nem indulok.
Indulhatok aduval, hátha ütünk egy kárót
és a jól fekvő pikk királyt (onnan tudom,
hogy jól fekszik, m ert a felvevő a káró ász
hiányában ugrott szlemre, bár az is lehet,
hogy síkén a pikkje vagy a kárója). Indul
hatok pikkel, hogy a káró ász után üt
hessünk egy pikket mielőtt a káróra dob
ni lehetne. Indulhatok káró ász, káróval,
hátha a partner lop (ez kevésbé valószínű
a hármas treffem m iatt) vagy királya van,
vagy kis káróval, hátha királya 'netán dá
mája van.
A fentiek mind ésszerű ötletnek tűn
nek. Már túl régóta töprengek ezen a
partin, ami a káró ász alóli indulás sikerét
asztali kisgábli esetén erősen rontja.
Mivel a pikkhez szükség van a partner
dámájára, s ez alig kevésbé valószínű,
mint a káró király, továbbá a káró lopás
nak azért mégis van némi esélye, végül
nem túl nagy meggyőződéssel, de a káró
ászt választom. Beletömtem? Sony, Part
ner!”
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Szó'ts: „éA. A partnertől legfeljebb egy
figurát várhatok, és az nem a kör király
lesz, mert nem kontrázott a 4 körre.
Eszerint a pikk indulás sem kecsegtet sik
errel: a felvevő üt, leaduzik, majd körre
eldobja vesztő pikkjeit. Marad a káró,
ami jó, ha a partnernek szinglije van, de
jó lehet akkor is, ha a király van nála
(vagy akár a dáma, de ahhoz kicsivel kel
lene indulnom, aminek túl nagy a veszé
lye). A fenti érvelést egyedül az bántja,
hogy a felvevő 6 treffre ugrása lehetett
"blöff,, is (azt sugallván, hogy körben
gyenge, a pikket pedig jól fogja); ekkor a
pikk indulás lehet az egyedül üdvözítő
(pl.: Nyugat ♦DBlOx, VADxx, ♦KDxx,
♦x, Kelet éxx, VKx,
♦AKDxxxxxx;
eléggé "kirakott,, lap).”
Mind a hárman említették a káró ász
alóli indulást, aztán elutasították. Joggal.
Az amerikaiaknál két „zseni”volt, aki ezt a
megoldást választotta - kíváncsi vagyok,
hogy élőben is próbálkoznának-e ilyesmi
vel. (A többi szavazat náluk: 12 pikk, 8 kör,
6 káró ász, 3 adu.)
A káró ász lehívását eredetileg elég rossz
megoldásnak tartottam, de a kommentá
rok alapján kedvezőbb lett a véleményem
róla. Nem lehetetlen, hogy Kelet a partne
rére bízta a káró másodikmenet fogását
annak ellenére, hogy az tagadta az elsőmenetbelit. Úgy mellesleg: ha Északnak
szingli a kárója, akkor Kelet-Nyugaton
csaknem biztosan 5-3 a szín elosztása
(kivéve akkor, ha Kelet négyes támogatás
sal sem emeli a partnere színét).
Pécsi kollégáim sikéneket vártak itt-ott:
Szvitacs: „ él. Kelet nem adott további
kulcslicitet, jóllehet partnere kihagyta a 4
kárót. A kárója tehát valószínűleg síkén.
A kör és treff indulás nem sanszos, ezért
marad a pikk.”
Árvay: „♦A. A pikk hatos már nem jó!
Keletnek síkén pikkje van. Különben
érdekelné az ászok száma. Kb. az alábbi
kiosztás lehet:
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Kelet

Requiescas in pace, Edgár. Rest in
peace. Nyugodj békében Edgár!

4ADxx 4 VKDxx VAxx
♦QBxx 4xx(x)
4x
4AKDBxxx(x).”

U.i.

Szerintem volt már ennél meggyőzőbb
lapkirakásod, Gyula. Ha Nyugat ezzel a
lappal körben mondott kulcslicitet, akkor
valószínűleg „olaszos”kulcsliciteket játsza
nak, de ebben az esetben elég va banque
licit Kelet hat treffje, miután tudja, hogy a
káróban két ütés áll ki.
Lehetséges-e, hogy a parti magától bukik,
hacsak nem tömjük meg?
Winkler: „4*4. Ugyan szinte mindig ak
tívan szoktam indulni a szlemek ellen, de
most úgy érzem, hogy nagyon könnyen az
lehet a tizenkettedik ütés.”
Káplán: „44. Semmi sem utal arra,
hogy támadóan kell indulni, mivel az asz
tal nem jelzett olyan értékeket, amire
kézi vésztőkét el lehetne dobni.”
Ezzel elbúcsúzunk a bridzsvilág egyik leg
nagyobb csillagától, és - két hónapig egymástól is.

A 7/2. feladványban, ahol Délnek beliben
mans ellen ötös magasságú licitet kellett
találnia Nyugat 3 treff indulása, Észak 4
pikk közbeszólása és Kelet 5 treff
emelése után, dicsőítettem a kényszerítő
passz erényeit ebben a helyzetben, m ond
ván, hogy 4 imp-be kerül, ha Délnek
ütéstelen misfittel kontráznia kell, de
cserében sok minden jót kapunk, ha más
a lapja. Az egyik fórumtagnak enyhén
szólva ellenkező véleménye volt:
Linczmayer
Lajos:
„A
forszos
helyzetek téves (hibás!!) alkalmazása
miatt sokszor súlyos árat kell fizetni.
Aligha lehet szegény Északot hibáztatni,
ha a lenti lappal 4 pikket mond. H a Kelet
erre 5 treffet mond (szerencsés napunk
van és nem kontrázott) és Délnek most
kontráznia kell, Kelet-Nyugat a 440
helyett 1100-at vagy 1150-et (5 treff
rekontra +2) ír. És mi van, ha Kelet-Nyu-

A fórumtagak szavazatai
1

Arvay Gyula
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
Dienes Ödön
Gál Péter
Gulyás Dániel
Jakab Sándor
Edgár Káplán
Keil Béni
Linczmayer Lajos
Steve Starkey
Szappanos Géza
Szilágyi László
Szőts Gábor
Szvitacs István
Winkler Gábor
*2 szán indulásra változtatva

.

54
64
54
44
54
54
54
54
54
54
54
54
-

64
54
54

2.
4 szán
passz
4 szán
4 szán
4 szán
4 szán
4 szán
passz
passz
passz
4 szán
passz
4 szán
passz
54
54

3.
passz
2 szán
passz
passz
passz
passz
passz
2 szán
2 szán
passz
2 szán
passz
passz
24
passz
passz

4.
2V
2v*
2V
2V
34
2V*
2 szan/14
2V
2V
34
2 szan/14
2V
2V
2 szán
2 szan/14

5.
4A
48
48
VB
47
47
47
44
VB
47
VB
47
4A
4A
47
44
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gat is beliben van, akkor 640 helyett 1100at vagy 1750-et írjon? Az a 4 imp akár 1114 is lehet.

4VIOxx
4Dxxx
* AB 10986

4AKB98764
VKD
4K9
*x
----- 1----- 4D10xx
uv 1 * ¥AB
HT
K 4AB10
11
*KDxx
4x
Vxxxxxx
4xxxx
*xx

És ha a lapok az alábbi módon vannak
kiosztva?
4AK98764
VKDxx
4Kx
*47
4D10xx
V9X
yy
„ VAB
49xxx
4AB10
*A10986xx -----’----- *KDxx
4Bx
VIOxxxx
4Dxxx
*Bx
H a Kelet kontrázza a 4 pikket, az
benne van. Ha Kelet 5 treffet mond és
Dél lapjával kontrázol, mit kell szegény
Északnak tennie? H a nem indul a kör
királlyal, Nyugat szűrt csinál.”

1. Páros, ált. mans. Dél lapja:
41075, V4, 4AD1053, *D 876

Ny

É

K

D

passz
passz

IV
3*

passz
passz

1szán*
?

: kényszerítő

2. Csapat, Kelet-Nyugat beliben.
Dél lapja:
*6, VADB74, 4A3, *98654

Ny

í

K

D

passz

2*

44

IV
?

Mit licitálsz?
3. Páros, Észak-Dél beliben. Dél lapja:
4K852, V3, 454, *K109643

Ny
passz
passz

f
IV
24

K
passz
passz

0
14
?

Mit licitálsz?
4. Csapat, Kelet-Nyugat beliben. Dél
lapja:
4AD3, V108543, 4 - *KDB64

Ny

í

K

24*

kontra**?

0

* : vagy gyenge kettes valamelyik majorban,
vagy 21-22 egyenletes
** : káró

Mit licitálsz?
5. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4B, VKB98, 4KB96. *D1093

Ny

É

K

D

2*
3 szán

passz
passz
passz

1 szán*
2V
passz

passz
passz
passz

• : 15-17

Mivel indulsz?

UCITFÓRUM 9.
feladványai

*

Mit licitálsz?
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Morgolódásaim
Az aktuális Bridzsélet elolvasása során
gyakran találkozom olyan cikkel, véle
ménnyel vagy értékeléssel, ami vitára in
gerel, de az olvasók szerencséjére minded
dig magamba fojtottam mondandómat.
Most azonban a XXXIX évfolyam 6. szá
mában annyi minden szerepelt vagy éppen
nem szerepelt... S néha személyesen is
érintett voltam. így például ketten is meg
köszönték, hogy bridzskönyv ill. bulletinok
kölcsönadásával segítettem nekik. Szíve
sen máskor is, főleg, hogy vissza is adták.
Ez az a kategória akinek máskor is adok.
Az első Transznacionális VB-ről szóló
anyagba két pontatlanság is becsúszott. A
győztes csapat összeállításából kimaradt
a kiváló lengyel játékos, Martens neve.
(Ezért elnézést kérünk. A szerk.) Felbukkan
a VB Ormay György budapesti CSB
beszámolójában is. Azonban a Galim
csapat - amely nem ezt a nevet viselte a
VB-n - nem válogatottként képviselte
hazánkat, hiszen egyrészt ez nyílt VB
volt, másrészt az MBSz semmiféle támo
gatásban nem részesítette a csapatot. Ez
egybevág az elnökség majd' 10 éves poli
tikájával, hogy a felnőtt csapatok, párok
esetén a világversenyek anyagi támoga
tása kimerül a csapat EB ill. olimpiai ne
vezési díjak kifizetésben. Ez alól kivételt
- legjobb tudomásom szerint és valószínű
a női bridzs pozitív diszkriminációjának
jegyében - csak az 1997-es női páros EB
esetében tettek. Ennek sikerén felbuz
dulva talán a jövőben utólagos, ered
ménytől függő támogatásra a férfiak is
méltók lehetnének.
Visszatérve a CSB-re, nem vitatom el a
szkórer jogát az értékelésre, azt azonban
kétlem, hogy véleményét kellő mennyi
ségű információra alapozta. Pusztán az
eredmények, szkórlapok ismerete azt hi
szem kevés ehhez. Habár eredményes
ségünkkel mi sem voltunk elégedettek,
(A Budapesti Csapatbajnokságon szerepelt
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Galim csapat: Szalay-Gulyás, Gál-Winkler G., Lakatos-Homonnay G.) - a szerk.)
nem hiszem, hogy a hozzáállás volt a fő
probléma. Meglepett a megközelítés,
amellyel a cikkíró a különböző procedurális büntetésekhez viszonyul. Habár
egyetértek, hogy ezek egy része igazság
talanul befolyásolja, illetve befolyásolná
a végeredményt, nem hiszem, hogy a
szkórernek, illetve tornavezetőnek joga
van negligálni őket vagy választani kö
zülük saját igazságérzete szerint. így a
bridzstudás, pillanatnyi forma, némi sze
rencse után újabb versenyt eldöntő té
nyező született: a szkórer igazságérzete.
A már idézett lapszámban szerepel csa
pattársam, Homonnay Géza beszámolója
a tordasi egyéni versenyről. Ezúton - ta
lán minden résztvevő nevében - köszö
nöm meg neki a versenyt és remélem si
kerül belőle haladó hagyományt faragnia.
Az kicsit szíven ütött, hogy a reális jelzőt
találta leginkább megfelelőnek a vég
eredmény jellemzésére, hisz jómagam
utolsó előtti lettem. A véleményem
egyébként, hogy csak nagyjából homogén
mezőnnyel van létjogosultsága egyéni
versenynek, de még úgy sem. Megraga
dom az alkalmat némi siránkozásra is. Az
egyik cserében az aktuális három(!)
ellenség(!) mindegyike több évig volt si
keres bridzspartnerem. Az egyik elját
szott egy terített és megkontrázott szlemet, a másik megkontrázta az ellenfél
gémjét, majd megtömte. Mindkét eset
ben velem szemben ülve. Lehet, hogy
még mindig haragszanak rám valamiért ?
S még valami amit hiányoltam a lap
számból. Ez az Év Játékosa (bridzsversenyzője) cím. Immár negyedik alkalom
mal válaszol az MBSz elnöksége az MTI
kérdésére, amelyben az aktuális év leg
jobb női és férfi versenyzője után érdek
lődnek a megfelelő sportágban. Azóta
próbálom eltalálni, milyen elvek, tények
alapján döntenek, de nehéz hiteles infor
mációt szerezni. Ami az 1997-es évet
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illeti, én - természetesen kicsit elfogultan
- Winkler Gábort javasoltam volna. A
magyar bridzssportban páratlanul 4 világversenyen is részt vett, eredmények a
Bridzsélet megfelelő számaiban. Hazai
eredményei is kitűnőek voltak. Például,
ha csak az 5 budapesti illetve országos
bajnokságot nézzük, a legrosszabb tel
jesítménye egy 4. hely volt. De a híradás a
salzburgi páros győzelemről illetve a
velencei 3. és milánói 5. helyezésről az
erős olasz csapatversenyeken nem szere
pelt egyik Bridzséletben sem. Persze, aki
ismeri az elnökség 1996. november 26-án
kelt elnökségi határozatait nem jelölheti
Gábort. Ezek egyike ugyanis kimondja,
hogy az év bridzsjátékosa a mesterpontlista éllovasa. Szerintem nem volt jó dön
tés, hisz' mesterpontot csak hazai verse
nyen illetve EB m esterpontot adó nem 
zetközi versenyen (EB-k, VB-k) lehet
szerezni és az Év Játékosa címnél lehetne
az elért egyéb nemzetközi eredményeket
is mérlegelni ill. a többi versenyt a szer
zett mesterponttól eltérően súlyozni. Sze
rencsére döntését az elnökség sem gon
dolta komolyan, hisz 1997-ben már nem
eszerint döntött. De akkor mi szerint?

Gál P éter

Megjegyzések
G ál Péter morgolódásaihoz
Mindenekelőtt szeretném leszögezni,
hogy Gál Pétert igen korrekt és kitűnő
játékosnak tartom, ezenkívül véleménynyilvánítására mindig az objektivitás volt
jellemző.
Morgolódásaim című jegyzetéhez né
hány kiegészítést kívánok tenni:
1./ Elmarasztalóan szól az elnökség
„közel 10 éves politikájáról”, miszerint a
felnőtt csapatok, párok esetén a világver
senyek anyagi támogatása kimerül a ne
vezési díjak kifizetésében.

A Magyar Bridzs Szövetség anyagi
helyzete a korábbi években nem is tette
volna lehetővé ennél jelentősebb összegű
támogatás kifizetését, hiszen a nevezési
díjak és a nemzetközi szövetségi tagdíjak
összege is igen jelentős. Gál Péter, mint
az ifjúsági csapat kapitánya tudja, vagy
tudnia kellene, hogy az ifjúsági bridzs
támogatása szerepel az MBSZ politikájá
nak központi helyén, és ez nemcsak az
ún. ifjúsági bridzstáborok költségei mint
egy 50 százalékának térítését, de az
esetek jelentős részében ifjúsági váloga
tottunk, illetve ificsapatunk nemzetközi
versenyeken való részvételének nem egy
esetben teljes költségének térítését jelen
tik.
2.
/ A „női bridzs pozitív diszkriminá
ciója” címén az elnökségnek tett megje
gyzés, miszerint a női párosok esetében
az EB-n különbséget tettünk volna, téves
információn alapszik, hiszen az EB-n a
csapat nevezési díjának befizetése lehe
tőséget nyújtott a női játékosoknak, hogy
a csapatbajnokság rajtja előtt a párosver
senyen külön nevezési díj megfizetése
nélkül részt vegyenek. Ennek feltétele
csupán annyi volt, hogy a női játékosok
vállalják az ott-tartózkodás költségeit, hi
szen ahhoz az MBSZ semmilyen összeg
gel nem járult hozzá (mellesleg Marczona-Kásáné kiemelkedő eredményt ért
el).
3.
/ Az év sportolója választás - valóban,
mint minden ilyen döntés, vitatható és
teljes mértékben elfogadható Gál Pé
tertől, hogy Winkler Gábort jelölte volna
erre a címre, akit egyébként az elnökség
valamennyi tagja a felnövekvő generáció
legtehetségesebb és - eredményei alap
ján - a legsikeresebb képviselőjének tart.
Érvelése azonban mégiscsak sántít,
egyrészt mivel az 1996. november 26-án
született elnökségi döntés kizárólag az
1996-os év bridzsezője cím odaítéléséről
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határozott, amikor is az elnökség Gál
Pétert jelölte erre a címre, és a későb
biekre vonatkozóan semmiféle kötelező
gyakorlatot nem írt elő az elnökség
számára.
Az általa felsorolt eredmények közül
Winkler Gábor milánói 5. helyezését
semmiképpen nem tudtuk volna figye
lembe venni, hiszen a jelölés határideje
november 30. volt, mint ahogy nem
tudtuk figyelembe venni azt sem, hogy
az 1997. évi ifjúsági európai ranglistán a
3. helyen áll, amihez külön is gratulálok.
Figyelembe vettük viszont azt, hogy
Szilágyi László a legnagyobb hazai
versenyek közül mindkét csapatrendsz
erű versenyen (Budapest csapatbajnok
ság, illetve Magyar Kupa) - talán
gyengébb összetételű csapattal is - ered
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ményesebben végzett (a Magyar Kupát
megnyerte, a csapatbajnokságon a 2.
helyen végzett), ezenkívül megnyerte a
közvetlen jelölést megelőző versenyek
mindegyikét (Vladimír Kupa páros és a
Helikon Kupa csapat- és párosver
senyét). Nyilván ezek a körülmények is
közrejátszottak abban, hogy az elnökség
megkérdezett tagjai - egymástól füg
getlenül - mindannyian Szilágyi Lászlót
javasolták 1997-ben az év bridzsezője
címre.
Bízom benne, hogy megjegyzéseim
némi
megnyugtatást
hoznak
Gál
Péternek és barátainak, akik esetleg az
adott kérdésben ugyanazon véleményt
képviselik.

Szappanos Géza

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 388-4122, 388-4123 Fax. 250-0272
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A Magyar Bridzs Szövetség Versenynaptára
1998.
DÁTUM

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS
AUGUSZTUS

SZEPTEMBER
OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

6-8.
11-15.
21.
28.
3-5.
17-19.
25-26.
4.30.-3.
16.
21-24.
26-31.
6-7.
12-14.
20.
25-28.
4.
7.31.-2.
14-16.
20-23.
18-20.
25-27.
3.
10.
17-18.
23-25.
5-8.
13-15.
19-22.
28.
11.13.
19.
20.
28.

EGYÉB VERSENYEK
24-29.
MÁRCIUS
28-04.3.
15-17.
MÁJUS
27-31.

VERSENY

R EN D EZ Ő

Szekszárd
IBBF - Budapest
Bp-i sorozat 4.
Kecskemét
Vidékbajnokság - B.Boglár
Sopron
ELTE páros - Budapest
EcoSoft Kupa
Bp-i sorozat 5.
Harkány
Női Dzsembori - Budapest
MK Döntő - Budapest
Soltvadkert
Maraton - Budapest
Siófok
Bp-i sorozat 6.
Százhalombatta
Piliscsaba
Tata
Gyomaendrőd
Debrecen
Bp-i sorozat 7.
Ria Emlékverseny
ELTE Csapat - Budapest
Vegyes Párosbajnokság
Vladimpex Kupa
Eger
Keszthely
Bp-i sorozat 8.
OPB Selejtező
Bp-i sorozat Díjkiosztó
Excelsior csapat
Dunaújváros

MBSZ
Harangozó L.
Rényi Károly
Éliás Imre
MBSZ
Poór István
Marjai György
Kerekes Zs.
Éliás Imre
MBSZ
MBSZ
Szabó János
Kerényi István
MBSZ
Ferge Sándor
Kovács Gyula
Kerényi István
Lévai Ferenc
Szendrei László
Kassai László
Liska Péter
Stern György
Poór István
MBSZ
Falus Gábor
András Imre
Szentpéteri J.
Hülvely István
MBSZ
Hülvely István
Rásonyi György
Pataki Attila

Kitzbühel
Vegyes Európabajnokság - Aachen
VBC - FW.
Veiden
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JÚNIUS
JÚLIUS

AUGUSZTUS

10-14.
3-4.
8-12.
16-26.
2-8.
14-16.

SZEPTEMBER
OKTÓBER

NOVEMBER
DECEMBER

18-19.
9.
10-11.
23-26.
10.31.-2.
5-8.

Seeturnier - Rust
Josefiturnier - Pörtschach
Salzkammergut
Ifjúsági és Diák Európabajnokság - Bécs
Loiben
BCR Öpen
Pula
Linz
Burghausen
Salzburg
CF - Wien
Graz
Klosterneuburg

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:
Homonnay Géza 1114Bp., Bartók B. út 15/d.Tel.: 165-8333; Fax: 372-0693
Versenyrendezők:
Hajlik Gábor 1033 Budapest, Zab u. 3. Tel.: 387-31-48
Marjai György 1115 Budapest, Tétényi út 11. Tel./Fax: 203-86-57

Kedves magyar
bridzsezök!
1998-ban folytatjuk a tavaly már sikeres
Budapesti Páros Versenysorozatot (BPV).
Újra 8 fordulót rendezünk, amelyből a
legjobb 6 eredmény számít be az összetett
versenybe, de az egyes fordulók továbbra
is önálló versenyek, így azokon bárki
indulhat. Számítunk a vidéki játékosok
részvételére is. Tavaly többször játszottak
egri, veszprémi, székesfehérvári és
tatabányai játékosok is a versenyeken.
Több lényeges változás lesz a versenysorozatban. Az egyes fordulókat (verse
nyeket) normál Mitchell rendszerben
rendezzük meg, egy versenyben kiérté
kelve mindhárom kategóriát. A végered
ményt kiszámolva három különböző ka
tegóriába rangsoroljuk és díjazzuk a
párokat: A kategória: A, B és C kategória
párjai (az összes pár); B kategória: B és C
kategória párjai; C kategória: C kategó
ria párjai.

Minden párt abba a kategóriába sorol
unk be, amilyen minősítése a pár legjobb
játékosának van. A minősítéseket az új
„élő” mesterpont alapján határozzuk
meg (minden év végén az addig megszer
zett mesterpontokat összeadjuk és meg
szorozzuk 0,9-cel). A kategóriák és mi
nősítések meghatározása:

A KATEGÓRI A:
Nagymester
15.000 — V pont
M ester
8 .0 0 0 - 1 4 .9 9 9 pont
I. osztály
3 .0 0 0 - 7 .9 9 9 pont
8 KATEGÓRI A:
II. osztály
1.000 - 2.999 pont
III. osztály
5 0 0 - 9 9 9 pont
C kategória:
IV. osztály
150 - 4 9 9 pont
Nincs minősítése 0 - 1 4 9 pont
A versenyeket továbbra is szombaton
ként rendezzük, naponta két fordulóban.
A nevezési díj 600,- Ft/játékos, ifjúsági
játékosoknak 400,- Ft. Minden egyes
versenynap kategóriánként kiosztjuk a
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bevétel 70 százalékát. Minden kategória
a saját díjalapját kapja meg, azzal az el
téréssel, hogy az A kategória díjalapját
megnöveljük a B és C kategória díjalapjá
nak 20-20 százalékával. Minden kategó
riában előre meghatározzuk a díjazottak
számát és a díjalap százalékos felosztását
- a kategóriában indult párok létszámától
függően. Az alsóbb kategóriába besorolt
versenyzők is megszerezhetik a maga
sabb kategória díjait (amelyik díj na
gyobb), helyette saját díjukat természete
sen más kapja.
A támogatók segítségével a versenyso
rozat egészét külön tudjuk díjazni. Ehhez
előbb minden egyes versenyt újra számo
lunk. A jobb minősítésű játékosok előnyt
adnak a gyengébb m inősítésű játékosok
nak (pároknak). Az előnyt játékosokra
bontva adjuk és a verseny százalékban
határozzuk meg. M esterpont kategórián
ként a játékosonként 0,6 százalék előnyt
adunk, a nagymesterek és mesterek kö
zött nem teszünk különbséget. így a leg
jobb és legrosszabb minősítésű pár között
6 százalék lesz a különbség. Miután a ver
senyt újraszámoljuk meghatározzuk min
den egyes játékos pontszámát:
pontszám = elért százalék + megelőzött
párok száma / 2
Az összetett versenyben 10 játékost
díjazunk. Ezen kívül m inden egyes mes
terpont kategória legjobbját is külön
díjazzuk. A két díjat nem lehet összevon
ni.
NB: Egy játékos „élő” mp besorolása
nem lehet két kategóriával alacsonyabb,
mint örök mp besorolása vagy Bp-i Baj
nokság osztálybesorolása.
1998. évi versenysorozatunk támoga
tói: Andrási Miklós, Ferge Sándor, Ha
rangozó László, Hom onnay Géza, Hülvely István, Kerekes Zsuzsa, Lakatos Pé
ter, Liska Péter.
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Európai Női Bridzs
T a l á l k o z ó Budapest, 1998. m ájus26-31.
Az Európai Női Bridzs Liga és a Magyar
Bridzs Szövetség második alkalommal Ma
gyarországon rendezi meg az Európai Női
Bridzs Találkozót. A rendezvényre várunk
minden európai bridzsezni szerető hölgyet,
függetlenül eddigi eredményeitől.Az első női
bridzs jamboree 1990-ben volt Budapesten Az
eseményen több mint 300 hölgy vett részt Eu
rópa országaiból. Az akkori résztvevők közül
sokan ajánlották a rendezvény megismétlését.
(A legutóbbi Jamboree Capri szigetén volt.

Program
MÁJUS 27. SZERDA
15 óra egyéni verseny
MÁJUS 28. CSÜTÖRTÖK
egész napos bécsi kirándulás
MÁJUS 29. PÉNTEK
14 óra párosverseny - első forduló
20 óra párosverseny - második forduló
MÁJUS 30. SZOMBAT
14 óra páros verseny - harmadik forduló
20 óra eredményhirdetés - bankett

Részvételi dijak
Egyéni verseny:
3500,- Ft/fő
Párosverseny:
8400,- Ft/fő
Mindkét verseny
11200,- Ft/fő
A Magyar Bridzs Szövetség tagjainak a
nevezési díjak 50 %-át a Szövetség
megtéríti.
Díjak (értékes tárgynyeremények)
Egyéni verseny:
3díj
Párosverseny:
3díj
Összesített eredmény:
6díj
„Jamboree győztes”
1díj
A verseny helyszíne:
Hotel Budapest 1026 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Általános információk:
Licitdoboz: A verseny teljes ideje alatt a lici
tálás licitdobozzal történik, amelynek haszná
latát a rendezőség a verseny megkezdése előtt
kívánságra ismerteti. Dohányzás: a nemzetkö
zi versenyeken előírt szabályok érvényesek.
Csak kijelölt helyeken lehet dohányozni.
Jelentkezni lehet: Ragályi Juditnál.
Telefon és fax: 1666-025.
Szponzorálás: várjuk sporttársainktól tár
gydíjak felajánlását.
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Bridzstanfolyam
kezdőknek
1998február 25-től
Vikor Dániel sokszoros válogatott
bridzs nagymester a Magyar Bridzs
Szövetség támogatásával ismét kezdő
bridzs-tanfolyamot szervez. A tan 
folyam időtartama 8 hét. Befejezését
haladó
tanfolyam követi, amelynek
időtartam a szintén 8 hét.
A tanfolyam időpontja:
1998. február 25-től
minden szerdán 17.50 óra.
A tanfolyam helyszíne: MTK
teniszpálya, klubház a Feneketlen tó
mellett, a Bartók Béla út-Fadrusz u.
sarkán.

— |1

A tanfolyam anyaga: Standard
American licitrendszer, a felvevő-és
ellenjaték alapismeretei, játék, tesztek.
A minimális létszám 16 fő,
a maximum 48.
Amennyiben többen jelentkeznek,
szervezünk másik tanfolyamot is.
A tanfolyam díja: 8000 Ft
Az MBSz ifjúsági program jának
jóvoltából IFJÚSÁGI játékosok
(25 éven aluliak) számára 4000 Ft,
KÖZÉPISKOLÁSOK szám ára 2000 Ft.
Érdeklődni és jelentkezni lehet
Vikor Dánielnél a 06-20-344-784-es
telefonszámon, vagy a helyszínen
február 25-én 17.00-tól.
A tanfolyamba bárki később is
bekapcsolódhat!

HUNGUEST HOTEL EZÜSTPART
8600 Siófok. Liszt Ferenc sétány 2-4.

T
J-

T

Tel.: 84/350-793
V

J

Szállodánkban több alkalommal adott és ad otthont

HUNGUEST H O TELS
B alato n i Ig a z g a tó s á s
&

&

&

z MBSZ nyári Bridzsversenyének. Lehetővé te zik I
mindezt a hotel rendezvényi kondíciói, technikai
adottságai, vendéglátói felkészültsége és szállodai
kapacitása. Számos szolgáltatásunkat azonban csak

kevesen ismerik a konferencia résztvevői közül.
Hotelünk 1996. augusztusában megkapta a gyógyszállói minősítést is. Medicina Centrum unk ellátottsá
ga európai színvonalú. 10 gyógykúrát állítottunk össze a vendégeink számára 1-3 hetes időtartamban:
mozgásszervi betegek számára, szív- és érrendszeri, krónikus légüti betegségekben szenvedőknek,
cukorbetegek részére, fogyni és szépülni vágyóknak, asztmás gyerekeknek mint: orvoskozinetológiai,
természetgyógyászati kúra és menedzserszűrés. Ez utóbbi nem igényel több hetes itt atrtózkodást. ren
dezvények ideje alatt is végezhetők. Kúráink mellett természetesen egyedi gyógyászti szolgáltatásaink is
igénybe vehetők. Szakrendeléseink: hotelorvos, reumatológia, bőrgyógyász, természetgyógyász, lábklinika, fiziko- és hydrotherápia. Kedvelt szolgáltatásunk a szieszta szoba: relax masszázsfotel és akupresszúrás masszázságy. Kínálatunkból a legújabbak: csontsűrűségmérés, biorezinancia diagnosztika
és terápia.'Mindezen szolgáltatások fontos kiegészítői: fedett uszodánk, kondicionálótermünk, szauna,
szolárium és szépségszalon, valamint számtalan sportolási lehetőség.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akár a rendezvény keretében, akár azon kívül látogat el hozzánk!

Kedves Zenebarát, ha szereti a zenét,
keresse fe l a Rózsvölgyi Zeneműboltot!
Cím ünk: V kerület, Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 118-3500

Több mint 160 000 cím!
0 könyv
0 kotta
0 CD, CD-Rom
0 kazetta
0 hanglemez

E hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény jár!
Vasárnap is nyitva 11-18 óráig
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Helgemo viccel

Partik Velencéből

Herr Pollak, versenyeink gyakori kedves
osztrák vendége mesélte el az alábbi tör
ténetet Ormay Györgynek. (A história
mellesleg valamely orgánumban már ta
nulságul szolgált az olvasóknak.) Páros
versenyen történt, hogy az Észak-Délen
ülő Pollak házaspárhoz a nem éppen
(köz) ismeretlen Helgemo-Hellness pár
pár ült le. Pollákék ezeket a lapokat kap
ták:
4xx
VKBx
♦KBxxxx
#xx

Előző, vagyis tavalyi utolsó számunkban
közöltük az alábbi rejtvényeket, amelyek
nek most megfejtését is közreadjuk.
A nagy velencei versenyen kicsiny, de
lelkes magyar delegáció vett részt. ím e két
figyelmet érdemlő kiosztás feladványban
elbeszélve:

Ny

É

K

0

14
passz

kontra
passz

passz
passz

3 szán

4VDB32
♦DB1064
4-AD42

4Axx
VAD
♦1098
4AD109x

4A9753
VK75
♦K7
*K98

A licit:

NY

í

K

D

24*

34**

3szan

körpassz

Az indulás a pikk tízes (0, vagy 2 maga
sabb lapot ígér). Az asztalról kis kört do
bunk, Kelet a pikk dámát adja. Készítsen
játéktervet!

*gyenge kettes, **gyenge hármas

Helgemo pikkel indult. Kicsi az asztalról,
Kelet ütésben marad, s folytatja a pikket.
Herr Pollak ezt is kihagyta, mondván ma
gában: az ördög tudja, hogy ezek a vikin
gek milyen színnel ugranak háromra. A
harmadik menet pikket ütötte az ász, bal
ról a káró ász!! érkezett. A felvevő boszszúsan ráncolta a homlokát, de nem vesz
tette el lélekjelenlétét. Kör ász-dámát ját
szott, utóbbit átütvén a királlyal, és treffet
hívott az asztalról a tízeshez. Nyugat
ütött és kis kárót játszott. H err Pollak
vitte az asztalon királlyal, lehívta a kör
bubit eldobván egy rossz kárót, s ismétel
ten treff impasszt adott. Ü tött a király.
Helgemo most lehívta a káró dámát, kör
rel átadta az ütést Keletnek, és jöttek a
pikkel hosszú tömött sorban.

2. Parti, Észak-Dél beliben.

É

K

kontra
passz

D
2V
passz
passz

passz
44

Ny
4V
passz

A 2 kör indulás 5 kört és egy ötös minort
jelent 11-15 ponttal
4AK954
VD
♦DB32
*A65
410862
V954
♦6
*KB742
Nyugat a kör ásszal indul, majd kárót
hív, üt az ász, és visszahívnak egy kicsit.
Készítsen játéktervet!

Partik Velencéből
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MEGOLDÁSOK: 1. Játszma. Meg kell ütni
az ásszal! Valószínű ugyanis, hogy mindkét
ász Nyugatnál van, hiszen ő indult. Ha kicsit
teszünk, Kelet alá tudja hívni a pikket, és 3
pikk ütés és két piros ász kiadásával megbukjuk a felvételt. (Mint tette azt Casati az
utolsó fordulóban a 4-es asztalon.)
2. játszma: Ezt el kell lopni, mert ha kiadjuk
a káró királyt, mindenképpen húznia kell a
pikknek! Most lemegyünk a pikk ásszal,
ebbe Nyugat a dámát teszi, és most el kell
találni a pikket. Tekintve, hogy nem licitált
még egyet, valószínű, hogy Nyugatnak 3
fekete lapja van. Ezért most lehívjuk a treff
ászt és kis treffet hívunk! Ha Nyugat ad, de
nem teszi a dámát, beütünk a királlyal és
megadjuk a pikk impasszt, ha nem ad,
beütünk a királlyal és lehívjuk a pikk királyt.
Ha lop, ellopja a kiadó treffünket és simán
teljesítünk. Természetesen ez a játék csak
Nyugat 3 fekete lapja esetén működik, de ez
messze a legjobb esély.
ViKűP Dániel
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Az 1 kör indulásra
adott 1 pikk válasz
Ez tipikus blöffhelyzet. Ha a vonalnak
kör találkozása van, azt az ellenvonal job
bára és legkönnyebben pikkel licitálhatja
túl, ezért gyakori, hogy az 1 kőrös induló
partnere hosszú kör támogatással blöfföli
a pikket, remélvén, hogy elriaszthja az
ellenvonalat a jó pikk mentéstől, vagy
gémtől. Ez idáig rendben is van, de ha
valakik ezt rendszeresen alkalmazzák, az
megállapodás, aminek elhallgatása az
ellenfelek elől - csalás. Az 1 pikk válaszra
kopogni kell, ha az néha megegyezetten
blöff is lehet - ilyenkor általában dubló
pikkje van a válaszolónak. Nem véletlen,
hogy a Dallasi Aszok licitrendszerében az
1 kör indulásra adott 1 pikk választ
TILOS egyből 4 pikkre emelni(!).
Igen ám, de mit tegyen a szegény in-
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hhsm

HOTELS

BBIPZSEEET__________________

____________________________________ 41

dúló, ha neki mégiscsak 4 pikk lenne a
viszontválasza?

így a fenti 1 kor - passz - 1 pikk licit
menet után:
- kontra: negatív, kb. 9 FP-tól, vagy
bármelyik elosztás (tehát pl. a 3 eset) 1718 FP-tól
- 1 szán: 15-18 FP, természetes, fogás a
majorokban
- 2 minor: természetes, 11-17 FP
- 2 kór: normál informatív kontra kör
re, 4-es, min. átlagos minőségű pikkel,
vagy gyenge ötös pikkel
- 2 pikk: természetes licit, legalább jó
ötös, vagy gyengébb hatos pikk, 10-11 FPtól kb. 16-17 FP-ig
- 2 szán: 5-5 minor, max. 6 vesztőütés
- 3 minor: védekező, természetes
- 3 major: 8 ütéses lap (benne egy zárt
minor), ebben a színben nincs fogás, a
másik majorban van.

JAVASLAT
3 szán:
- vagy 4-5-2-2 elosztás 20-22 AP-tal,
- vagy 4-5-0-4, ill. 4-5-4-0 elosztás 20-22
AP-tal.
4 m inor:- 4-5-1-3 ill. 4-5-3-1 elosztás 2022 AP, ez a szingli színe.
Ezután az 1 pikkes ekként viselkedik:
Ha valódi pikk színe volt,
1. egyből 4 pikket mond zárólicitként
2. vagy erősebb lappal a 3 szanra 4 treffel felkérdez, amire
- 4 ♦ - 4-5-4-0 elosztás
- 4 V- 4-5-0-4 elosztás
- 4 4 - 4-5-2-2 elosztás. Az 1 pikkes
4 pikk licitje zárólicit.
3. Az induló 4 minor viszontválaszára - a
4 kör licitet leszámítva - a válaszoló min
den viszontválasza pikk támogatást ígér.
Ha a válaszolónak kór színe volt, akkor
általában 4 kört licitál, mivel többnyire
gyenge lapja van. Ugyanis erősebb lapok
kal másként vezette volna a licitet.

V édekezés az ellenfél
1 kör-1 pikk pároslicitje ellen
Az előbb láttuk, hogy egyes emberek
mire képesek... S mi, balgák mit tehe
tünk, ha 4. helyen az alábbi licitsorozat
után kerülünk sorra: 1 kör - passz - 1
pikk. Lapunk pedig:
1. eset: 4KDB10x Vxx 4ABxx *A x
2. eset: 4ADB10 ¥x 4Kxxx *KDxx
3. eset: 4AKBxxx Vx 4AKx *Axx
Passzoljunk gyáva nyálként, vagy
próbáljuk bemutatni a lapunkat? Az
utóbbi ajánlatosabb. Mégpedig
az 1. esetben 2 pikket,
a 2. esetben 2 kórt,
a 3. esetben kontrát, majd pikk licitet
javasolok.

Bánki Zoltán

Tiszta fejjel!
Az Ön lapja: 4AB3, V62, 4AK94,
*AKB7
Ön precíziós treffet játszva 1 treffel
indul mansban beli ellen, első helyen,
párosversenyen. Az ellenfél közbeszól 1
körrel, a partner passzol (0-4 pont), 2 kör
emelésre ön kontrázik, és ezt a partner
némi tűnődés után elpasszolja.
Az indítókijátszás a treff nyolcas, az
asztal lapja:
----------K
B

4KD9
YB107
4DB75
*963

4AB3
Y62
♦AK94
♦AKB7
Üt a királlyal. Készítsen ellenjáték-tervet!
(Megoldás a 43. oldalon)
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Medencéből
medencébe
Körnél kimérten, de erőteljesen tempó
zott az 50 méteres versenymedencében.
Körülötte mindenhol ifjú és középkorú
bridzsezők szelték a habokat. 317 pár ...
kis visszaesés a tavalyi számhoz képest.
Hódmezővásárhelyre mindig sokan szok
tak jönni. Végül is, kellemes nyári verseny.
Délelőttönként a strand telve bridzsezőkkel.
A hosszokat róva a Bath coup körül
kezdtek forogni gondolatai. Cikket ígért,
elhatározta, hogy összeállít valamit itt a
fürdőhelyen. Mi is az alaphelyzet?
XXX

KD10
ABx
Axx
KDx

lOxx
Bxx

Valamint
xx
KDB9x
AlOxx
Rokon:
Kxx
DB9x

Axx
10 xx

A dél-angliai fürdőhelyről elnevezett
Bath coup: Nyugat a figurasorozatból fi
gurát hív, kihagyjuk az első menetet, így
ha Nyugat folytatja a színt, nyerünk egy
ütést, ha abbahagyja, tem pót nyerünk. A
harmadik esetben nem csak a királyt, ha
nem a dámát is kihagyjuk.
Ezt a - még a whist korából származó színkezelést először éppen itt Vásárhe
lyen, az öregektől (Csatáry Bandi, Vedres
Gyuszi, a postamester Vígh Feri) leste el.
A kkor még a kacsaúsztatónak nevezett
gyermekmedencében is lubickolgatott, az

artézi vizes melegmedencét pedig ki nem
állhatta. De a nyári napok nagy részét is
ebben a versenymedencében töltötte
úszással, „benemeresztővel”, kergézéssel.
Persze, nem kell mindig kihagyni az
első ütést:
- ha később csak Nyugat kerülhet ütés
be, most is üthetünk,
- továbbá, ha már beállt az ütésszám
beszorításhoz,
- valamint, ha van fenyegetőbb szín,
- ezenkívül, ha a kihagyással önma
gunkat szorítanánk.
Hogy' is van az Ottlik-Kelsey (Homonnay/Kelen) könyvben?
♦ lOx
VAxx
♦xxx
♦ADxxx
♦xxx
|
♦ K9xx
Vxxxx
yy
„ VBxx
♦KD109
" 4xx
♦xx
-----"----- ♦xxxx
♦ADBx
VKDx
♦ABxx
♦KB
„6 szánt játszunk a káró király indulás
után. Ne engedjük automatikusan ütni,
úgy gondolván, hogy a kihagyás nem
árthat! Árthat és ártani is fog. Próbáljuk
csak ki! Nem lesz jó dobásunk az utolsó
asztali treffre, és még jól ülő pikk
királlyal is bukni fogunk. A káró ász a
helyes játék az első ütésben. Nincs okunk
rá, hogy föladjuk mozgásterünket, szük
ségünk lesz a plusz kibúvó lapra a pikk
önbeszorítás elkerüléséhez.” Délnek van
12 ütése. Igen. A treffek és a körök lehí
vása azonban kényes helyzetbe hozza, a
közlekedés és a pikk szín kezelésének
együttes nehézségei miatt.
Körnél kimászott a hidegvizes verseny
medencéből és átcsusszant a termálba,
ahol a mélyből feltörő artézi víz a lég-
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melegebb volt. Ott ücsörögtek a nagy
öregek. Épp, mint a Lukács fürdőben.
Lukács... Hát persze! A Lukács Pál féle
Bath coup helyzet a Bridge World-ből és
a Bridzséletből!
♦642
*842
♦A9852
*K D
t
D
♦A93
*AB3
♦DB103
*AB5

Dél

Nyugat

14
3 szán

1*
34
körpassz

Észak

Kelet
passz

Kezdés: kör király, erre kettes, hatos, ?
Adódhat néha úgy, hogy sem az ászt,
sem a kicsit, hanem a bubit érdemes
tenni. A z alaphelyzet az, hogy van egy
másik, fenyegetőbb szín, itt a pikk, ami
ből csak egy fogásunk van, de a hosszú
színünkben csak Kelet kerülhet ütésbe. A
bubi bedobásával igyekszünk Nyugatot
rávenni a kör szín folytatására, mintha
dubló ász-bubi lenne a kezünkben. Ha
kört hív, a másodikat ütjük: elfogy Kelet
lapja ebből a színből, vagy ha még marad
egy neki, akkor 4-3 volt a szín elosztása.
Most kihajthatjuk Kelet esetleges beüté
sét és a 9 ütést már semmi nem veszé
lyezteti. Magyarán, a Bath coup kiosztás
ban a kézi ász, bubi, kicsi bármelyikének
tevése jó lehet, a helyzettől függően.
Körnél beült az öregek közé. Jó ez a
melegvíz, kihúzza a fájást a tagokból...

Bánki Zoltán

Tiszta fejjel!
(Megoldás a 41. oldalról.) Nézzük a kiosz
tást! A felvevőnek minden bizonnyal van 5
kőrje, 4 treffje a dáma-tízessel és valószínű
leg 4 pikkje, mert a partner 4-es pikkel és 3as körrel nem passzolt volna. A partnernek
illik egy biztos kör ütést tartania, és lopni
szeretné a harmadik menet treffet, tehát
Axx vagy Kxx van nála körből.
Van 2 treff ütésünk, 1 kör ütésünk egy
pikk ütésünk és egy lopásunk, de könnyen
lehet, hogy nem ütünk kárót.
A megoldás: azonnal kis pikket kell
hívni! Ahhoz ugyanis, hogy a partner pikk
tízese nélkül két pikket üssünk, neki két
szer kell pikket hívnia. Ez menne is, hiszen
a treff ellopásával és magas adujával is
üthet, hogy pikket hívjon, de közben az
ellenfél negyedik treffje kimagasodik. Ha
treff király-treff ász-kis treffet játszunk, a
felvevő megadja a bubi ellen az impasszt.
A partner lop, (marad két aduja). A fel
vevő a pikk hívást fedi a királlyal, vagy a
dámával. Üthetünk, de mi a következő
lépés? Treff hívásra a felvevőtől jön a ma
gas treff dáma. A partner hiába lop elé ki
csivel, a felvevő felüllopja és beejti a ki
rályt, ha a partnernek királya volt. Adu
hívásra pedig üt az ász, s a magas treffre
elmegy a vesztő pikk. Ha kihagyjuk a pikk
hívást, a felvevő káró lopással megy kézbe
a treff hívásért, és ugyanott vagyunk. Ha
meg a királlyal lop a partner, a pikk
kilences ismét eldobható, a felvevő nem
ad ki pikket az ászon kívül.
A teljes kiosztás:
♦ lOxx
*Kxx
♦ lOxxxx
*8x
♦xxxx
(
♦KD9
*AD9xx
1
VB107
♦NY K * 0 675
*D10xx
11
*963
♦AB3
*62
♦AK94
*AKB7
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Ehhez a játékhoz persze kellett a part
ner pikk tízese. Ha viszont kört hívunk, a
partner üt a királlyal, és pikket hív. (A
felvevőnek az adu hívásra kicsit kell ten
nie, egyfelől mert Délen is remélheti a kör
királyt, másfelől mert a treff szöktetéséhez
másként nincs elég asztali átmenete!) Az
asztalnak a pikkre figurát kell tennie, amit
ütni hagyunk. Most már nem kell a part
ner pikk tízese, mert a felvevő vagy treffet
hív, (amire mi ütünk, visszahívjuk, a part
ner ellopja és pikket hív), vagy aduzik, tre
ffet hív, amire ütünk 3 treffet, 2 pikket és
egy kört, mivel a harmadik menet treffet
már kézből kell hívnia!

Vikor Dániel

Jópofa feladvány, úgy tűnik, valódi, asztal
melletti probléma akadt a szerző tollára,
köszönet érte. Ám, a játszmának lehet
nek egyéb ágai-bogai, amelyek alkalmat
adhatnak némi tűnődésre. Ha tűnődé
sünk helyes eredményre vezet, valóban a
második ütésben kell megtalálni a gyilkos
ellenjátékot, mégpedig a licit és az indí
tókijátszás jelentésének pontosan értéke
lése révén. Tény, hogy azonnali treff
lopatással könnyű megtömni a felvételt.
Ám mi történik például a szintén csábító
káró király (ász) lehívására? A felvevő
alighanem lop és kis körrel próbálhat
átmenetet szerezni. Észak üt, s pikket hív.
Az asztal ütésben marad a figurával,
(hacsak Dél nem tudja biztosan, hogy a
pikk tízes Északnál lapul, de ezt ugye
honnan is tudhatná?) A felvevő még két
menet adut hív az asztalon végezvén (Dél
erre csak kárót dobhat!) és - mondjuk
látszólag szellemes játékkal - a káró
dámát Délnek kiengedve, eldob egy
pikket.
A védők eddig ütöttek egy treffet, egy
kört és egy kárót, s Délnek most mintha
nem lenne jó hívása.

Ez most az állás:
*10x
y-

*xx
VA

♦-

*D10x

♦ 10xx
*x
7

*D9

UV

KV

NT

RYB7

n
♦AB

*96

Y-

♦9
*AB7
Pikk szóba sem jön, a kis treff hívás
butaság. Káróra ütne az asztali bubi,
amiért egyébként nehéz lenne lemenni,
elmenne rá egyújabb pikk, és a treff
kilences hívásra Dél ismét gondokba
merülhet. (Vagy mégsem?) Most min
denesetre treff ász-bubi a jó hívás. Erre a
felvevő nyer ugyan még egy treff ütést, de
a kezéből kell hívnia a pikket, kiadván két
pikket, egy kört, egy kárót és két treffet,
ami már bukás.
A káró dáma hívás tehát nem nyerő. A
hetedik ütésben akad ennél jobb hívás is:
mi van, ha a felvevő a treff kilencest hívja
az asztalról?
♦ lOx
Y

♦xxx
Y
A

♦ lOxxx
*x
i
éD9
u
v

♦*D10x

»v

_

♦DB?
"-- *96

♦AB
Y

♦A9
*AB7
H a Dél üt az ásszal, a következőket
teheti:
folytatja a treffet, amivel két treff
ütést ad a felvevőnek. Nyugat fedi a har
madik menet treffet, s pikket hív. Dél
megüti ugyan a neki járó két pikket, de
ezzel slussz. A káró ász folytatást a

45

BRIDZSÉLET
felvevő ellopja, s pikkel ismét kiadja az
ütést; pikk ász-káró ász folytatásra pedig
magas a kéz, hiszen a felvevő tartja a 13.
pikket. Üt négy kört, valamint két treffet
és két pikket azaz nyolcat.
- a pikk hívás sem jó, ez világos.
- Dél lehívhatja a magas kárót, hogy
szabaduljon az ütéstől. A felvevő ezt ellop
ja, pikket hív és a kilencest teszi. Dél mat
tot kapott. Még lehívhatja a pikk ászt és
csomagolnak. A felvevő ismét teljesített.
Mi történik, ha Dél kihagyja a treff
kilencest? Kicsit nem tehet, hiszen a foly
tatás után a már leírt kínok közé kerül.
Most a treff hetes helyzete a döntő. Ha a
hetes a felvevőnél volna, nincs menekvés,
de Délnél van, fedhet a bubival, s a felvevő
bukik. Ki kell adnia három treffet, két
pikket és egy kört. Persze még a további
akban is óvatos ellenjátékra van szükség:
amikor a felvevő kiadja a pikket, mindket
tőt le kell hívni, majd káróval kell kiszállni,
hogy a treff ász-hetes villa legyen a kézből
játszott treff tízes-kicsi ellen.
De csavarjunk a dolgon még egyet! Mi
van, ha a második ütésben Dél a káró ászt
(királyt) hívja, a felvevő lop, kis adut hív.
Észak üt, s pikkel folytatván az ellen
ségeskedést az asztal ütésben marad. Ez
most a helyzet:
♦lOx
Vxx
♦ lOxxx
*x
♦xxx
;
4D9
VAD9
*B10
♦R ♦DB?
*D10x
11
*96
♦AB
ró
♦K9x
*AB7
Ekkor adu helyett hívhatja a káró dámát
is. Segít ez a bajokon? Dél fed, Nyugat nagy
körrel lop. Aduval visszamegy az asztalra és
a káró bubit hívja. Ez - magas lévén - üt.
Mit nyert a felvevő? Káró ütést bizonnyal.
De mit dob és mit hív ez után? Ha adut hív,
a megelőző állás tér vissza, bukással. Dob

jon pikket, s hívjon treffet! Dél üt,
meglopatja partnerét treffel, s lehívnak még
két pikket. Treff eldobására ugyanez a
helyzet. Hívhat még egy kárót is, kézben
lopva, de ezután mit hív kézből? Reményte
len a dolog.
Mindezekből talán az derül ki, hogy a
feladványnak a kiosztás pontos értékelése
alapján több megoldása is van, Dél a
második ütésben hívhat kört és káró figurát
is. A pikk tízes helyzete bizonytalan, a har
madik treff ütés viszont csaknem biztosan
megszerezhető, minthogy a felvevőnek
nincs elég asztali átmenete. Nem feltétlenül
kell tehát a lopásra játszani. Az már csak
ráadás, hogy a legtöbb Észak három kárót
licitált volna a kontrára. De akkor mi lett
volna a feladvány?
I. R
A BRIDZSENCIKLOPÉDIA LAPJAIRÓL

A z összes ütés törvénye
Law of totál tricks
Az ö s s z e s ü té s tö rv é n y e s z e r in t b á rm ily e n szinfe lv é te lb e n a k é t v o n a l le g h o s s z a b b sz ín e ib e n
ö s s z e s z á m o lt la p o k e g y ü tte s s z á m a a z e s e te k
tö b b s é g é b e n m e g e g y e z ik a k é t v o n a l le h e ts é g e s
e g y ü tte s ü té s e in e k s z á m á v a l. K ö v e tk e z é s k é p p a z
e s e te k n a g y r é s z é b e n a z É-D é s K-Ny v o n a lo n
m e g s z e re z h e tő ü té s e k s z á m a m e g e g y e z ik a k é t
v o n a lo n e g y ü tte s e n m e g le v ő le g h o s s z a b b sz ín e k
la p ja in a k s z á m ö s s z e g é v e l
A tö r v é n y k ü z d e lm i h e ly z e te k b e n a le g h a s z n o 
s a b b f e g y v e r . G y a k ra n k ik ö v e tk e z te th e tő a
lic ite k b ő l a z a d u k s z á m a é s ily e n k o r a z ö s s z e s
ü té s tö r v é n y e ir á n y m u ta tó k é n t a lk a lm a z h a tó ,
h isz e n a z a d u k s z á m á b ó l k ik a lk u lá lh a tó a z
ü té s e k s z á m a is é s e z g y a k r a n v e z e th e t a h e ly e s
d ö n té s h e z a lic itb e n . A hhoz, h o g y a tö r v é n y t e r e d 
m é n y e s e n t u d ju k h a s z n á ln i, n é h á n y m ó d o s ító
té n y e z ő t f ig y e le m b e kell v e n n i. Ily e n e k p é lá u l:
s z é ls ő s é g e s e l o s z tá s , a z e lle n fé l s z ín é b e n d á m a 
b u b i b ir to k l á s a é s a tü k ö r la p o k , h o g y c s a k csa k
n é h á n y t é n y e z ő t e m líts ü n k , a m e ly e k b e fo ly á 
s o ljá k a z ö s s z e s ü té s tö r v é n y é n e k é rv é n y e s s é g é t.
A tö r v é n y t a z 1 9 5 0 -e s é v e k b e n a fra n c ia J e a n R en é V e rn e s f e d e z te fel, d e e g é s z e n a z 1 9 9 0 -e s
é v e k ig n e m k a p o t t k ü lö n ö s fig y e lm e t, a m ik o r is
L arry C ohen k ö n y v e t írt r ó la : To B id o r n ő t to Bid
cím m el.
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Eredménylisták, 1998.
január-február
Dunaújváros 1997 december.
1. Víkor-Hegedűs
2. Kemény-M olnár
3. Hegedűs-Balásy
4. Czimer Sereghy
5. Rosta-Hajdú
E. Rartök-Csehó
7. Trón-Zempléni
8. Jancsú-S erdült
0. Arvay-Vági
10. Eless-lványi
11. M arjaí-M arjal
12. Czár-Szabú
13. B alázs-fazekas
14. Balogh-Ránki
15. Bikkl-Ellás
10. Novotny-Szabú
17. M artinkú-Szabö
18. Rényi-Várknnyl
19. Nagy-Fodor
20. Jakns-P ál
21. Juhász-Solti
22. Fekete-Zácb
23. Oeck-Argay-Kerényi
24. Zemplénl-Ormay
2 5 .M akay-Jankó
2B. H orváth-Starkey
27. Plesz-Rom baner
28. Kántor-Kállay
29. M arjai-Szabú
30. Kotányi-Dörnyei
31. Szentendreí-M ádi
32 . Knvács-Nagy
33. Rúzsa-H orváth
34. Borbély.Nikolényi
35. K irschner-B nkor
36. Nagy-Vaday
37. Visnynvszky-Vér
38. Papp-Vétek
39. Rodor-Kovács
40. Kincses-Kovács
41. *
42 . Scubert-D öm ötöri
43 . Bánoczky-Pukánszky
44. Pataki-Bánhegyi

1429,3
1385,3
1362,9
1344,0
1341,8
1305,4
1301,4
1267,9
1267,7
1267,1
1247,6
1230,4
1227,6
1225,4
1217,1
1201,1
1194,6
1170,9
1168,3
1163,9
1159,9
1145,7
1137,4
1126,8
1117,2
1116,4
1116,2
1099,4
1088,3
1086,6
1075,5
1063,7
1042,0
1032,7
1032,0
1030,7
1000,2
948,6
947,7
92 6 ,4
912,0
90 9 ,0
876,0
84 0 ,2

62,6 9
60,76
59,78
58,95
58,8 5
57,25
57,08
55,61
55,68
55,57
54,72
53,9 6
53,8 4
53,75
53,3 8
52,68
52 ,3 9
51,36
51,24
51,05
50,87
50 ,2 5
4 9 ,8 9
4 9 ,4 2
4 9 ,0 0
4 8 ,9 6
4 8 ,9 6
4 8 ,2 2
47,73
47 ,6 6
47,17
4 6 ,6 5
45,70
4 5 ,2 9
4 5 ,2 6
45,21
43,87
41,61
41,57
4 0 ,6 3
40 ,0 0
39,87
3 8 ,4 2
3 6 ,8 5

Mecsek Kupa 1998.
C
1.
2.
3.

S A P A T
HAJON 4
TDRDAS
MAGYAR

190
178
177

128
1D5
78

4. HAJON***
5. GINGER
6. GALIM
7. VIS-DORA
8. I6E
9. MATÍ
10. VIDOR
11. EcnSnft 2.
12. HORN
13. SARA
14. PECS-ELIAS
15. EfSZEK
16. BONBON
17. PÉCSI SKODA
18. SERDÜLÖK
19. MAJMOS
20. PÍCS-VMH
21. FŐNIX
2 2 .FEKETE 10
2 3 .BABONA
24. JO-VE LI-RA
25. FOGA
26. Sí
27. KANIZSA [FEGŐDANf]
28. LOKOMOTÍV
29. TOLNATEJ SE

173
172
166
162
162
160
158
157
156
153
150
150
148
145
142
142
141
139
139
137
135
132
130
122
117
112

92
68
62
50
39
47
96
27
18
5
15
2
-1 1
-1 6
-2 9
-6 5
-2 9
-2 6
-3 6
-3 7
-4 7
-5 5
-6 8
-9 4
-111
-1 1 8

Mecsek Kupa 1998.
P ÁROS

1. Kerekes-Varga
2. M arcznna-M inarik
3. Szilágyi-Szalay
4. Kisgyörgy-M agyar
5. Kováts-Nyárádi
6. Mezei-Honti
7. Gulyás-Hajdú
8. Dum bovích-Jakab
9. Beck-Bnzzai
10. Túth-Valet
11. M arjai R-Szabú Cs.
12. Arvay-Vági
13. Szász-Szalka
14. Gál-Viknr
15. Aczél-Varga
16. Kelen-Argay
17. Nyárádi-Benedek
18. Harsányi-Eliás
19. W elker-Lovász
20. Földi-Zöld
21. Széles-K uttner
22. Decleva-Trinn
23. Gasztnnyi-Solt
24. Oláh-Dessewffy
25. Ormay-Zempléni

1044,26
1038,76
1019,76
1006,74
1002,24
992,74
989 ,2 4
976,74
976,24
974,26
971,24
966 ,0 0
954,74
953,76
947,24
945 ,2 4
940,76
936 ,5 0
931,26
916,24
914,26
913,74
911,24
907,26
89 9 ,2 6

60,01
59,70
58,61
57,86
57,60
57,05
56,85
56,13
56,11
55,99
55,82
55,52
54,87
54,81
54,44
54,32
54,07
53,82
53,52
52,66
52,54
52,51
52,37
52,14
51,68

BRIDZSELET

2G. Bánki-A ndrásfai
27. SerdU lt-Jancsú
28. M artínkó-Balázs
29. Gulcsik hp.-Ragályiné
30. Szappanos-M acskásy
31. Csipka-Ragályi
32. M arjai Gy.-Marjai G.
33. Kállay-Szabú Gy.
34. Tölgyesi-Söpkézné
35. Papp-Vétek
3B. M inarik G.-Minarik A.
37. Bárczy-Rásonyi
38. Balogh-Bánki
39. Beck-Irencsényi
48. Zalai-Weisz
41. Komor-Vida
42. Dr. fa rk a s M .-UngarR.
43. Cserjési-M éry
44. G áspár-Szendreí
45. Bariné-M atheovits
4B. Szvitacs-H orváth
47. Fenyves-Göcze
48. Hazai-Újlaki
49. Tatárné-Tatár
50. Dávid-Németh
51. C ziráky-Starkey
52. Timár-Timár
53. Villányi-Karajánnisz
54. Rúzsa-Horváth
5 5 .M akay-Szücs
5B. Pongrácz-Hazai
57. Bovál-Pártos
58. Gémes-Czombos
59. Saródy-S.né Kemény V.
60. Keii B.-Kerényi A.
B1. Kovácsné-Temesi
B2. Bikki-Kerényi
B3. Fazekas-Kovács G.
64. Kispálné-Zoboki

47

898,76
89B,7B
889,02
8 8 8 ,2G
883,03
880,74
875,26
871,76
870,26
868 ,2 4
861,24
858,74
858,00
855,76
844 ,4 8
842,76
835 ,2 4
828,10
822,76
820 ,2 6
820 ,0 0
818,76
817,24
802,76
791,74
764,24
758,90
757,76
756,74
756,24
747,74
744,47
741,24
738,26
736,74
736,24
722,76
713,26
675,76

51,65
51,54
51,09
51,05
50,75
50,62
50,30
50,10
50,01
49,90
49,50
49,35
49,31
49,18
48,53
48,43
48,00
47,59
47,29
47,14
47,13
47,06
46,97
46,14
45,50
43,92
43,61
43,55
43,49
43,46
42,97
42,79
42,60
42,43
42,34
42,31
41,54
40,99
38,84

Butler Párosbajnokság '97198.
1 / A. OSZTÁLY
1. Czimer-Linczmayer
2. Gál-W inkler
3. Csepeli-Kovács
4. Hajdú-Kelen
5. Harangozó-Vékony
B. Bartis-K isgyörgy-V arga
7. Homonnay-Lakatos
8. Golyás-Szalay
9. Fogaras-Tóth
10. Csóka-Dienes
11. Trenka-Vikor
12. Dsskó-Poroszlay-Szalay Cs.

166
159
132
124
100
98
79
62
60
57
44
43

13.
14.
15.
16.
17.

K oltai-M agyar-Szappanos
Kováts-Nyárádi
Szalka-Szász
Komor-Vida
Lévai-Marjai
M onori-Szdts
19. Birö-D em eter
20. Holyinka-Jakab
21. Lelkes-M érey
22. Lévai-Vinkler
23. Mezeí-Honti
24. Zempléni-Ormai
25. W elker W elker-W elker
26. Blancz-W eliner
27. Gero-Kuttner
28. Márton-Hagy
29. Kertes-Vég-Vég
30. Gúlya-Ecsedy-Fodor
31. Bárdossy-Búc
32. Benedek-Bozzai-Kovács J.
1/ 9. OSZTÁLY
1. M acskásy-Szilágyi
2. Topolyi-Kardos
3. Hagyiván-Szamos
4. Kepecs-M irk-Szappanos
5. Kemény-Rásonyi
6. Talyiqás-Talyigás
7. Anders-Cziffra
8. Kapcsos-Szabó l.
9. Bártfai-Q uittner
10. Hémetb-Béda
11. Drasny-Varsányi
12. Csiszár-Tarnay-Bánkövi
13. Falus-Szabói.
14. Balásy-K uttner-Széles
15. Bárány-Kerényi
16. Földi-Zöld
17. Ragályi hp.-Csipka Sz.
18. Jónás-H em es
19. Hegedüs-Zoller
20. Kelen hp.
21. Bujdosó-Riborics
22. Búdis-M inarik
23. Gyulay-Kotányi
24. Liska P.-Lukácsi
25. Kovács T.-Mód
26. Tótb J.-V arga T.
27. Szabd l.-Szónyi
28. Dessewfíy-Oláh
29. Leodvai-Rózsa
30. Bárczy-Csehó
31. M akara-Kocsis
32. Törölve

9
4

-8
-9
-1 5
-1 5
-2 5
-2 9
-4 1
-5 4
-5 5
-6 3
-6 5
-7 2
-1 0 3
-110
-1 2 7
-1 3 7
-1 5 9
-2 0 6

195,3
123,0
122,6
110,6
71,3
63,6
54,0
46,5
45,5
34,2
13,4
8,3
4,1
2,1
0,0
- 9 ,0
-1 5 ,0
-1 8 ,0
- 2 6 ,0
- 3 3 ,0
- 4 0 ,5
- 5 3 ,0
- 5 8 ,0
- 6 3 ,0
- 6 4 ,0
-8 6 J
-1 0 0 ,0
-1 0 1 ,4
-1 20,1
-1 4 4 ,8
-1 4 8 ,5
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I I . a S 2 1 A LY
1. Balásy-Dörnyei
2. G erm adics-M agyari
3. Réti-Gabos
4. M acskásy hp.
5. ifj. Kisgyögy-liska I.
6. Koczka-Szam bati
7. Bánkiné-Petú
8. Kákúczki-Turjánszky
9. G undel-Pál
10. AczÉl-Kovács A.
11. G yülai-lénárt
12. Kovács B.-Kovács G.
13. B leyer-K rieger
14. láng-Patzkd
IS. B leuer-G rát
1G. K erekes-V arga S.
17. Rosta-Scharnítzky
18. Gulcsikné-Kádár
19. Szabados-Tihanyi
20 . Jalsovszky-R évai
21. Bíkkí-Kerényi l.
22 . Tichy-Trún-Zempléni
23 . Sándor-B ohner
2 4 . A ndrási-M olnár
2 5 . Kolosi-Nagy
2G. A ndrásfai-K erényi-Rázsó
27. Kotányi B.-BSrnyei Zs.
28 . V ass-V arga L.
29 . B ékési hp.-Szabados J.
30 . Rona-lűldesi
31. Beck M.-Hajlik
32 . Ligeti-Soterius
I I I . OSZTÁLY
1. Argay-lványi
2. Biró-Revicky
3. Aratú-M ihály
4. G yárfás-K alm ár
5. H ám ori-Friss
6. Tóth Valet
7. Baksay-Pákozdi
8. Beck-Trencséni
9. K rajcsovits-M adarász
10. V örös-Forgács
11. Ferge-Szabó
12. Hegedíis-W íener
13. K leinné-fliás
14. P etrás-P oúr
15. Susits-V aár
16. Z sétérné-M árkus
17. Rönay-Soproni
18. Glatz-Nádasi-Villányi

125,00
82 ,0 4
82,00
71,30
65,10
60,00
56,80
51,00
47,00
44,40
25,00
20,70
19,00
18,00
-1 ,0 0
- 2 ,0 0
- 5 ,8 0
- 6 [+ 5 ]
- 6 [+ 3 1
-1 1 ,0 0
-1 3 ,0 0
- 2 6 ,8 0
- 2 9 ,8 0
- 5 0 ,0 0
-5 1 ,0 0
- 5 5 ,0 0
- 5 6 ,0 0
- 5 8 ,0 0
- 8 0 ,0 0
-1 3 2 ,0 0
-1 3 9 ,0 0
-1 4 0 ,0 0
- W

19. Nagy-Ferenci
20. Fekete-Zách
21. Csibi-Detré-Hegediis
22. Székelyné-Stem
23. Hazai-Ojlaki
24. Sas-H orotyák-Bittú
25. Gergely-Tala
26. Balogh-Popper
27. GárdDS-Hittman
28. Haluszné-Takácsi
29. Juvancz-Hagy-Pavlik
30. Telegdi-Orlai-Vasiiegyi
31. Bartha-Kövesdi
32. Kikalits-Som hegyi

IV . O S Z T Á L Y
1. Balázs-Fazakas
2. Jakus-P ál
3. Sik-Siba
Klein Pásztor
5. Bírú-Gombás
6. Gosztonyi-Turcsányi
7. M oharos-Pataki
8. Szordi A.-Szordi M.
9. G ábler-Bencsik
10. Hülvely-Fodor
11. Fövényi-Barkö
12. Solt-Tamássy
13. M allászné-Szentíday
14. Söpkézné-Tölgyesi
15. Szántű Végh
16. M aros-Pátkai
17. Garami-Hunyadvári
18. Eleöd-Toroo
19. Jusztin-Szurdi M.
2 0 .Erdős-B arna
193 21. Kállai-Török-Drasny
105 22. Ötvös-Oláh
102
H údosiPataki
100 24. B aán-G rűbler
85 25. Böszörményi-Doby
84 26. K iss-Springer
78 27. K állay-lm ber
78 28. Hazai-Pongrácz
70 29. Szegedi-Szentes
59 30. Szücs-M ihályi
53 31. Zombori-lllyefalvi
52 32. Sarűdy F.-Sarűdy V.
43 33. Dézsi-Palöcz
37 34. Károlyi-Zalai
21 35. Eiess-M észáros
12 3 6 .Frey-V asvári
12 37. Villányi-Karajaonisz
- 3 3 8 .Lovas-Varga

-4
-1 4
-2 3
-6 4
-6 7
-7 5
-7 8
-8 0
-8 1
-110
-114
-1 8 5
-2 0 7
-2 0 9
210,00
198,80
196,00
196,00
190,00
173,00
156,00
128,00
124,00
121,00
94,00
83,00
82,00
81,00
78,00
76,00
72,00
68,00
61,00
59,00
54,00
51,00
51,00
49,00
46,00
44,00
19,00
18,DO
6,00
-4 ,0 0
- 6 ,0 0
- 9 ,0 0
-1 7 ,0 0
-1 9 ,0 0
-2 3 ,0 0
-2 4 ,0 0
-3 3 ,0 0
-4 1 ,0 0
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39. Horvátti-Ragályi
- 4 4 ,0 0
49. V asvári-Szabó
-4 8 ,0 0
41. M eskó-Pós
- 5 3 ,0 0
42. Tóth Horváth
- 5 8 ,0 0
43. Oláh-Szentmiklóssyné
- 9 2 ,0 0
44. K ertósz-K ristóf
- 8 4 ,0 0
45. Nyárádi l.-Nyárádi G.
-9 7 ,0 0
49. Kiss-Pánczél
-1 0 4 ,0 0
47. Farkasné-W eininger
-1 0 5 ,0 0
48. Gasztonyi-Kovácsné
-1 2 5 ,0 0
49. Kerányi-Kerányi
-1 2 9 ,0 0
50. Koncz K.-Koncz P.
-1 3 1 ,0 0
51. Zaller-Surányi
-132,00
52. Tasnádí-Kovács
-140,00
5 3 .G áspár-Szendrei
-1 8 2 ,0 0
54. Tasi-Zalai
-2 3 1 ,0 0
5 5 .Fenyvesi-Szász
-2 4 5 ,0 0
Kizárva: Argyelán-Fodor, Ligeti-Vincze, G róbler-Radinszky, Novák-Tölgyesi 2., Haraszti-Füzes, Szíkszay-Fodor
M., H ites-M oser

III. Senior Párosbajnokság 1998.
1. Bálint Béda
2. Blancz-W ellner
3. Nagyé-Ferenci
4. (liás-M adarász
5. Ragályi hp.
9. Jancsó-S erdűlt
7. Gundel-Pál
8. V ass-Stern
9. Andrásfaí-G ráf
10. Barkó-V arga
11. Doby-Krajcsovits
12. Bikki-Zách
13. Gasztonyi-Vasvárí
14. Pavlik-Juvancz
15. Keil-Gabos
19. M acskásy hp.
17. N ikolits-Szűcs
18. Beluer-Füvónyi
19. Poór-K ertész
20. Makay-Vági
21. Nemes-FQIdesi
22. Rúna-Oláh
23. Sőpkóznó-Tülgyesi
24. fless-lványi
25. Bánkiná-Bezzai
28. Czim er-Szurom i
27. Szókelynó-Dessewffy
28. Bajorné-Szentm iklússyné
29. Fleöd-Toron
30. Gombár-Ötvös
31. Farkasnó-W eininger

59,89
58,42
58,39
57,38
57,29
58,55
55,57
55,02
53,70
53,34
53,19
52,05
51,32
50,55
49,85
49,77
49,54
49,47
49,38
49,10
48,98
47,74
47,28
47,17
49,81
45,47
44,02
42,94
42,39
40,04
38,88

D H Bórkerház Kupa
1 9 9 8 . J ANUÁR 17.
1. Kerti-Szám os
2. Hajdu-Czimer
3. Szilágyi-W inkler
4. Beck-Trencséni
5. B artis-V arga
9. Komor-Vida
7. Kováts-Nyárádi
8. Bikki-Zách
9. M arjai-M arjai
10. Jakus-Pál
11. Gál-Szalka
12. Balázs-Fazakas
13. Gyárfás-K alm ár
14. Bánkiné-Bozzai
15. Trón-Zempléni
19. Harangozó-Nagyiván
17. Kovács-Kovács
18. Nemes-FQIdesi
19. Rosta-Scharnitzky
20. Beck-Csehó
21. Kemény-Hegedűs
22. M arjai-Búdis
23. Bárczy-Vékony
24. Bleuer-FOvényi
25. Darók-Novottny
29. Vikor-Tichy
27. Dienes-SzOts
28. Argay-Rásonyi
29. Tóth-Horváth
30. Kállai-Török
31. Hyárádi-Nagy II.
32. Honti-Szalay
33. Ormay-Zempléni
34. Kákóczki-Benedek
35. Gombár-Ötvös
39. Bakos-M akra
37. W ér-Visnyovszki
38. Fodor ll-Hülvely
39. Barkó-Bujdosó
40. Róti-Gabos
41. Ferenci-Szikszay
42. H egedüs-W iener
43. M acskásy hp.
4 4 .Sándor-B ohner
45. O erzsényi-Fodor
49. Zsák-Bartók
47. Pavlik-Juvancz
48. Hazai-Hittmann
49. Pásztor-K lein
50. Baláspiri-M artinkó
51. Bucskó-K uttner
52. G árdos-Patzkó

1028,38
1012,90
994,23
989,89
985,15
980,98
959,75
953,73
953,11
958,92
949,13
949,92
932,55
930,73
929,28
928,03
927,51
921,99
917,58
914,04
904,83
903,89
902,73
901,25
898,44
893,29
889,05
879,41
879,45
874,29
870,59
884,58
858,10
859,97
853,80
852,95
852,79
848,24
844,03
843,22
842,77
841,19
839,22
835,30
835,00
828,18
828,90
815,01
813,94
811,37
808,44
808,22

91,21
80,29
59,18
57,73
57,45
57,18
57,13
59,77
58,73
58,80
58,50
58,35
55,51
55,40
55,31
55,24
55,21
54,88
54,82
54,41
53,88
53,80
53,73
53,95
53,48
53,17
52,92
52,35
52,17
52,04
51,82
51,49
51,08
51,01
50,81
50,77
50,78
50,37
50,24
50,19
50,16
50,07
49,95
49,72
49,70
49,30
49,20
48,51
48,45
48,30
48,12
48,11

50

53 . R ényi-Jankó
54. M adarász-fekete
55. Tölgyesi-Söpkézné
5G. Röszörményi-Doby
57. Kérl-W Inkler
58. B alngh-Pupper
59 . A ndrásfai-G ráf
6D. Keleti-Horváti)
B1. Gasztonyi-Rajorne
G2. K iss-M észáros
63. Farkasné-K ertész
64 . Eless-lványi
65 . tliás-K lein
6 6 .Túth-K apcsos
67. Zom bori-M ráz
68. Vaday-Nagy
6 9 .Szabn-N ádasi
70. V ass-Stern
71. Szendrei-G áspár
72. W esely-M úricz

BRIDZSÉLET

805,99
883,75
802,72
802,37
794,38
775,51
769,47
764,45
762,35
748,13
735,28
727,89
720,63
711,73
784,40
703,44
701,56
694,64
671,25
667,05

47,98
47,84
47,78
47,76
47,28
46,16
45 ,8 0
45 ,5 0
45 ,3 8
44 ,5 3
43,77
43,33
42,8 9
42,3 6
41,93
41,87
41,76
41,35
39,96
39,71

Országos Párosbajnokság 1998.
D Ö N T Ő ELŐTTI E R E D M É N Y
1. Argay-Zoller
2827,4
2. Gabos-Réti
2728,8
3. Arvay-Horváth
262 8 ,9
4. Komor-Vída
2610,8
5. Nikolits-Vikor
2598,7
6. W elker O.-Lovász
252 9 ,4
7. Kemény-Trenka
2523,6
8. Foldí-Dienes
2518,1
9. Szabó-Falus
2497,1
10. A ndrás-B ata
2478,2
11. Gál-W inkler
246 2 ,2
12. Beck-Csebó
2460,0
13. Eliás-Harsányi
2458,2
14. N yárádi-Nyárádi
2457,8
15. B ódis-lévai F.
2448,7
16. Vinkler-Lévai J.
2436,1
17. Szalka-Szász
2433,3
18. Bikki Hittman
2419,6
19. K ertész Zs.-Reszler
2410,0
20 . B arkű-R ibnrics
240 2 ,6
21. Kovács A.-Gero
2401,0
22 . Aczél-Vági
2400,9
23 . Balogh-Bánki
2375,4
2 4 . Hajdú-Kelen
2373,0
25 . M acskásy-Szappanos 2367,9
26. Bárczy-Benedek
2365,0
27. Drmay-Zempléni
2347,7
28 . Blancz-W elner
2324,9
29 . G yártás-K alm ár
2321,0
30. W elker J.-W elker K.
2303,7
31. Bartls-V arga
2291,4
3 2 . Rásonyi-Siba
2279,3

62,33
60,16
57,96
57,56
57,29
55,76
55,63
55,51
55,05
54,63
54,28
54,23
54,19
54,18
53,98
53,71
53,64
53,34
53,13
52,97
52,93
52,93
52,37
52,31
52,20
52,14
51,76
51,25
51,17
50,79
50,52
50,25

33. Mezei-Hcnti
34. Nagy A.-Fodor
35. Nagyiván-Szamos
36. Széles-Zöld
37. Harangozó-Vékuny
38. Hegedűs G.-W lener
39. K uttner-K uttner
40. fliás-Fekete-M adarász
41. Jakab-Szilágyi
42. Talyigás A.-Drasny
43. Vass K.-Stern
44. Dűrnyei-Dűrnyei
45. Szalkáné-Bánkiné
4B. Jakus-P ál
47. K erekes-V arga S.
48. P oó r-P etrás
49. Bíró-D em eter
50. Szabó-Szabó Cs.
51. K atona-G rieger
52. Rnsta-Scharnitzky
53. Hám ori-Fris
54. Trón-Hegedűs 1.
55. Raksai-Korm os
56. Sándnr-Szöts
57. Kerényi-G árdos
58. M arjai Gy.-Marjai P
59. Kéri-W inkler
60. Andrásfai-Tarnay
61. Biborka-Holmann
62. Kállai-Török
63. K rausz-M átyus
64. Fólegyhézi-Buglyó
65. Tölgyesi-Eless
66. Szűlűsi-Tózsér
67. Kertész-Sziky
68. K ristűf-K ertész T.

226 6 ,6
224 9 ,9
224 9 ,3
2247,1
2247,1
22 4 5 ,6
22 3 6 ,9
22 3 5 ,3
22 2 3 ,0
2217,7
2211,1
2190,5
2180,7
2161,5
2149,4
2147,5
2140,0
2135,7
2117,6
2081,4
2073,4
2 0 6 9 ,4
206 8 ,3
206 5 ,5
204 0 ,2
2013,6
1995,7
1981,1
1980,9
1971,1
1966,0
1941,9
1913,5
1911,7
1904,7
1874,6

49,97
49,60
49,59
49,54
49,5 4
49,51
49,31
49,28
49,01
48,89
48,75
48,29
48,08
47,65
47,39
47,34
47,18
47,08
46,68
45,89
45,71
45,62
45,60
45 ,5 4
44,98
44,39
44,00
43,68
43,67
43,45
43,34
42,81
42,18
42,15
41,99
41,33

Országos Párosbajnokság 1998.
1. Argay-Zoller
2. Kemény-Trenka
3. N yárádi-Nyárádi
4. Nikolits-Vikor
5. Komor-Vida
6. Gabos-Réti
7. Arvay-Horváth
8. Szabó-Falus
9. Földi-Díenes
10. A ndrás-B ata
11. Eliás-Harsányi
12. Gál-W inkler
13. Vinkler-Lévai J.
14. Beck-Csehó
15. Búdis-Lévai F.
16. W elker O.-Lovász

417,30
380,50
365,40
359,50
359,00
349,20
342,60
338,20
335,40
320,40
317,40
317,20
313,00
300,80
298,50
261,70

Reméljük, humoroson Ön is belekóstol a Tennessee W hiskey izébe.

KÉZZELFOGHATÓ A KÜLÖNBSÉG a Jack Damel’s
Tennessee Whiskey és a bourbon whiskey-k között.
A Tennessee hegyek közti kis lepárlóüzemünkben ju
harfából faszenet készítünk. A whiskey-t lassan, cseppenként átszűrjük ezen a faszénen, hogy különlegesen
lágy ízt adjunk neki. Akadnak, akik a Jack Daniel's-t
egyszerűen csak „bourbon” whiskey-nek neve
zik, pedig a faszenes lágyítás révén hivatalosan
is új kategóriát teremtettünk, amelyet úgy hív
nak: Tennessee Whiskey. Amikor megkóstolja,
tisztán érzi majd a különbséget.
J A C K D A N I E L ’S T E N N E S S E E W H I S K E Y

’T

A széles k ö rű h a z a i és kü lföldi elfog a d ó h á ló za t a legnagyobb
kén yelm et és b izto n sá g o t n yú jtja Önnek, és igénye sze rin t
csalá d ta g ja i részére.

SSffiS^ jj^ Q 0 )(Omis) Maestro) ^ j fj
MKB Rt. Bankkártya Osztály, 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.,
Telefon: 117-9557,117-2663, Fax: 117-2332

j ecfc^

V a B a NQ

fo rin tö ssze g erejéig külföldön is használhatja.

Fakó & N yíri ©

Új, kon vertibilis b a n k k á rty á in k a t a szá m lá já n ren delkezésre álló
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Vidék Bajnokság '98

Új időpontban, új helyszínen, új program
mal, de az EcoSoft Kft. immár megszokott
gondoskodásával rendeztük meg az idén a
Nemzetközi Budapest Bridzs Fesztivált
(IBBF), legnagyobb (vagy annak szánt) ha
zai versenyünket. Az újítások jónak bizo
nyultak. mert a versenyt az Eravis Rt. nagy
vonalúsága, és Hülvely István sporttársunk
jóvoltából kellemes körülmények között,
fennakadás nélkül sikerült lebonyolítani, s
a nyitó páros elmaradása miatt csak keve
seknek fájt a szíve. Tagadhatatlan az is,
hogy a csekélynek éppen nem mondható,
(de talán nem is elviselhetetlen) nevezési
díjak ellenére a versenyzők tekintélyes lét
számban gyűltek össze, s külföldi is több
volt, mint más hazai, nemzetközinek hirde
tett versenyeinken. Ismét Budapesten üd
vözölhettük Brkljacicot, Pietrit, s másokat.
Nem lehet panasz a díjazásra sem. Mind
azonáltal a verseny az idén még nem sze
rezte vissza régi rangját. Aligha kétséges: a
korábbi (társadalmi-politikai) viszonyok
között az IBBF legnagyobb vonzerejét a
Cup d’Or-ra, a párizsi Cino dél Dúca em
lékversenyre megszerezhető részvételi jog
adta. Az elnökség tagjai és a verseny köz
vetlen szervezői jó néhányszor próbálták a
versenyt új támogató gondjaiba ajánlani,
de eleddig sikertelenül. Az elnökség mind
azonáltal nem mond le arról, hogy az IBBF
korábbi hírnevét visszaszerezze, s hogy a
verseny ismét egyike legyen a nagy európai
viadaloknak. Tudomásul kell azonban ven
nünk, hogy kontinensünkön mostanság
már nagyon sok, relatíve olcsóbb, díjazásá
ban vonzóbb nagy verseny van.
(Folytatás a 3. oldalon).

Dicsértem én már soltvadkerti, nyíregy
házi versenyt, versenyrendezést, most el
mondhatom: a Pécsi Vasutas MH. bridzsszakosztálya rendezésében megtartott ez
évi Vidék Bajnokság akár nemzetközi ver
seny főpróbájának is beillett volna. Per
sze, hisz1 ugyanitt, ugyanekkor rendezték
a magyar-horvát ifi összecsapást is.
A balatonparti olcsó, de igen magas
színvonalú szolgáltatást nyújtó (kétágyas
szobák színes TV-vel, svédasztalos reggeli
stb.) bogiári MÁV Hotel adott rangos
helyszínt a 26 csapatot és csaknem 60
párt felvonultató, április 3.-5. közötti ver
senynek.
A vidék első 25 játékosából 23 itt volt,
Kásáék Aachenben, a vegyespáros EB-n
küzdöttek inkább. A csapatversenyen so
káig veretlenül Siófok-Győr (MarczonaMinarik-Balogh-Bánki) vezetett, de két
nagyobb vereség után az utolsó forduló
beli 24-6 arányú győzelem csak a 2. helyre
volt elég. Két pécsi csapat, a Tolnatej I.
(Árvay-Horváth-Szvitacs-Vági) és az Eliás-Harsányi-Cziráky-Starkey négyes állt
tisztes előnnyel az első két helyen, holt
versenyben, az utolsó forduló előtt.
Egyeztetésüket figyelve feltűnt Árvay
bosszankodása. Elvesztették a bajnoksá
got? Nos, nem, 17-13-ra győztek. Gyula
amiatt szomorkodott, hogy a
másik pécsi csapat cs;
3. lett.Kevés volt az
új arc, fiatalokat alig
lehetett látni.
(Folytatás
a 4. oldalon).
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Tiszta fejjel
Akadnak (még) hibák a Bridzséletben.
Olyik szerény, megbocsátható nyomdahi
ba a szövegben, olyik zavaró, de talán még
mindig elnézhető hiba a kiosztásokban,
olyik pedig szerkesztői tévedés. Ez utóbbi
minősítését az olvasóra bízom, minden
esetre valamennyi, eddig előfordult, s még
a későbbiekben előforduló hibáért elné
zést kérek! ígérni most is csupán azt tu
dom: törekszem arra, hogy a lapban ne le
gyen hiba.
A hibák mindenesetre helyesbítésre
szorulnak, sorra veszem őket.
Vikor Dániel Tiszta fejjel című feladvá
nyának elemzését eltoltam (1998 jan.febr.43-45. oldal.) Nem idézem föl az
egész históriát, csupán a lényeget: a felad
vány olvastakor úgy véltem, a két kör fel
vétel akkor is bukik, ha Dél a második
ütésben nagy kárót hív. Ez még nem lett
volna baj, de vélekedésemnek hosszadal
mas elemzéssel teret adtam, holott Dél a
további játék során beszorul, a káró hívás
tehát rossz, a feladványszerzőnek igaza
volt.
Más.
Az OPB döntőről szóló tudósításban (6.-7.
oldal) a 45. leosztásról írottakban szemre
hányással illettem Délt, mert nem bukta
tott nyolcszázért. Az előzményeket ismét
csak mellőzve: Dél a kör ász után hívhatott
volna pikk királyt, de ha a felvevő ezt ki
hagyja, akkor mindenképpen csak egyet
bukik. (Más kérdés, hogy ez alighanem
jobb játék lett volna a leírtnál.) Mellesleg
Kelet kezéből kimaradt a kör kettes.
Minderre Kelen Károly (elmeállapotomra
vonatkozó gyöngéd, majdhogynem baráti
megjegyzés kíséretében mutatott rá, s (a
hibákat illetően) igazat kell neki adnom.
Marinkovics Anton ausztriai olvasónk
ugyanebben az anyagban vett észre hibát:
A 6. oldalon a selejtezőn lejátszott parti
bemutatásában Észak és Kelet pikkből
azonos lapokat tart. Észak kezében termé
szetesen dáma és nyolcas lapul.
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(Folytatás a 1. oldalról). Külön e verseny
nek megnyerhető tőkeerős és tekintélyes
támogató nélkül nemigen várható, hogy
150-200, esetleg még több pár gyűljön
össze a fesztiválra.
Ettől függetlenül persze ki-ki jól érez
hette magát, ha a küzdelmet sikerült na
gyobb baklövések nélkül átvészelni. A
vegyespáros első fordulójában osztották
ezeket a lapokat:

3
hogy Dél a kör hívás előtt nem hívta le a
káró ászt! Ha Nyugat véletlenül körrel tá
mad, Dél alighanem 52 lap ismeretében
sem tud teljesíteni.
A nyílt párosverseny harmadik fordu
lójában szlemet osztott a gép, nem volt
más feladat, mint bemondani. Ez azon
ban csak keveseknek sikerült. Asztalunk
nál az alábbi lapokból bemondták a
szlemet:
10. leosztás, ált. beli, osztó: Kelet
*B10976

4. leosztás, ált beli, osztó: Nyugat

*AB3
*9743
♦952
*K103

*652
VKD
♦DB876
*D B6
----- i-----*10
1
*A862
NY
R *K103
!____ *98754
*KD9874
?B105
♦A4
*A 2

A licit emlékezetem szerint semmi kü
lönlegességet nem tartalmazott, Dél ját
szott négy pikket. A káró kettes indulást
fedte a dáma, az asztal ütésben maradt.
Pikk következett a királyhoz, ütött az ász,
a kor folytatást Kelet vitte és treffet hí
vott. Dél beszaladt az ásszal, lehívta a
magas pikket, majd a káró ászt, körrel az
asztalra ment, fellopott egy kárót, végül a
kör bubit ellopván az asztalon az immár
magas káróra ledobta a vesztő treffet.
Négy pikk egyenlő, +620. Ez történt az
asztalnál. A futtában elvégzett elemzés
azonban azt mutatta, hogy a felvevő is, KNy is játszhatott volna jobban. A káró in
dulás aligha kifogásolható, ám szerencsé
sebb lett volna az első pikket kihagyni. S
ha ez már nem esett meg, Kelet jobban
tette volna, ha kihagyja az első kört, mint

V9
♦K97

i* B652
*KD8
V1064
♦DB6432
*7

1
*A5432
NY
K VDB853
D
*8
*83
*

VAK72
♦A105
*AKD1094
A licit:

Ny

É

passz
1*
passz
3*
passz
4*
körpassz

K

D

passz
passz
passz
passz

1*
2V
3*
6*

Amint látható, a licitben nem volt sem
mi hókusz-pókusz. Persze ha Északnak a
káró király helyett pikk királya van, akkor
baj van. Észak a három káróra talán
mondhatott volna három szánt a káró ki
rály birtokosaként, de alighanem fonto
sabbnak ítélte közölni, hogy értékes treff
támogatása van. Dél ezt alkalmasint így is
értelmezte, s a végeredmény őt igazolta.
Jómagam a káró dámát találtam kitenni
indításra, amire a felvevő még szűrt is csi
nált.
Ettől az asztaltól mégis nagyjából át
laggal távoztunk, minthogy a másik kiosz
tásban a sors hozzánk volt kegyes.
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9. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Észak
482
*AK9654
♦KDB2
46
4KB107643 -----í---- 14AD
H¥
„ *107
*DB3
♦10
R 4A865
4 85
___ ?___4KD1042
495
*82
♦9743
4AB973
A licit

Ny

í

34

1*
24
passz
kontra(?!) körpassz

K

O

Kör király, káró király támadásra Nyu
gat helyén ütöttem tízet. Kérdés: mit je
lentett Észak kontrája a három pikkre? A
többség a harmadik elhangzott szín kont
ráját (kivált ebben a szkórhelyzetben)
büntetőnek játssza, Észak azonban úgy
vélte, ez inkább kooperatív, elosztásban
némi többleterő, s Dél csak aduütéssel és
defenzív erővel alakíthatja büntetővé. Ha
akad a kérdéshez hozzászóló, a Bridzsélet
szívesen közzéteszi észrevételeit. (A játé
kosok nevét ezúttal fedje homály, hogy a
véleményeket a játszó személyek tekinté
lye ne befolyásolhassa.)
11. leosztás, ált mans, osztó: Dél
4x
*10
♦1098xx
4AKDxxx
4KB9xxxx
|
|4AB10x
*xxx
„ *AB9xxx
♦xxx
" „
♦AKD
4
"
L
4D
*KD8
♦xx
4Bxxxxxx
Végezetül olvasóink Marjai Györgynek
köszönhetik a fenti partit, aki azt a csapat

verseny első fordulójában játszotta és
mindjárt el is mesélte a krónikásnak
mondván : íme egy érdektelen húzós parti:
A licitben nem volt sok cifrázat:

Ny

É

K

D

passz
34
passz
64
passz
passz
kontra
körpassz
Indítókijátszás természetesen a treff
ász, amire az asztal lop, a kéz dob egy
vesztő kört, s a felvevő máris üt tizenket
tőt. Ez történt mindkét asztalnál, azonos
volt mind a licit, mind az indulás. (A fel
vétel kör indulásra persze bukik, de ki
fogja azt kitalálni?)
IP.

Vidék Bajnokság ’9 8
(Folytatás az 1. oldalról) Ráadásul a zöm,
9-10 csapat a három nagyobb vidéki bridzscentrumból (Pécs, Győr, Tatabánya) érke
zett, s megint egyre több a fehér folt a vidék
bridzstérképén. Úgy gondolom, egy köze
pes nagyságú városban illenék bridzsklubnak működnie. Sokban tudomásom szerint
nincs, pl. Sopron, Hódmezővásárhely, Bé
késcsaba, Ajka, Pápa, Ózd, Makó, Cegléd,
Gyöngyös, Vác, Szentes, Orosháza, Kazinc
barcika, Gyula és még sorolhatnám.
A többi nagyváros „klub”-ja is többnyire kis
létszámú, inkább 4-10 fős baráti társaság. A
Győrben játszó francia Ph. Holmann sze
rint otthon, 200 ezres városában 200 fős
klub működik.
További gond, hogy a vidék a licitkultúra, jel
zésrendszerek tekintetében - egy-két éljáté
kostól eltekintve - a hetvenes évek szintjé
nél tart. Jó példa erre a Bergen-emelés,
Ekrem, Combine, kicsivel kérés. Ezekkel a
legjobb vidékiek is még csak ismerkednek.
Licittanfolyamok, bridzsklubok, szponzo
rok, az országos fakultatív bridzsoktatás be
vezetése a közép- és felsőoktatásban, helyi
TV-kben is bemutatható kezdő tanfolyami
videokazetta kellene, különben...
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A pároson egyenletes játékkal, kétszeri 64
százalékkal Hegyi-Széles nagy fölénnyel
utasította maga mögé a mezőnyt. Dobogón
végzett második napi 67 százalékos hajrájá
val a pécsi Decleva-Trinn az ugyancsak tata
bányai Falus-Lévai előtt. Egy leosztás a baj
nok pártól, amelyben könyörtelenül kihasz
nálták a felvevő megingását.
*AKD^
VAxx
♦Axxxx
£xx
*B7xxx
VKDx
♦x
♦AlOxx
A felvétel 4 pikk. A felvevő a káró dáma
kezdést megütötte az asztalon, majd treff
ász, treffet játszott, megkísérelvén kereszt
be lopni a partit. Hegyi most Nyugaton
adut hívott. Káró lopás, treff lopás, káró
lopás, amire Kelet kört dobott, treff lopás,
majd kétszeri kör hívás. A 3 menet kört a
felvevőnek a keresztlopás előtt kellett vol
na lehívnia, ennek elmulasztásáért drágán
fizetett.
A három lapos végállásban:

♦1°

4¥x
♦xx
A_
t

u

■ „«

*9x

-----?----- *x
*B7
VD
♦Aasztalról kis káró, Széles belopott a
kilencessel. A felvevő most már sem
miképp sem tud egynél többet ütni.
Észak-Dél így 420-at írt, az eredmény
lapon 450-ek sorakoztak. Ugyancsak a
pároson történt, hogy partnerem egy 3
treff felvétel ellen az asztali kis treff
hívásba beszaladt a királlyal, amivel ütött,
xxxx
Ax
Kx
DBlOxx
így kivédte a felvevő eliminációs
játékát, mert később ütésbe hozható lett
volna eliminált helyzetben az adu
királlyal.
*K

B ánki Z oltán
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Gyuri emlékére
A dokival mi van? - kérdezte telefonon
minap egy ismerősöm, akivel tíz éve nem
találkoztam, nem beszéltem és csak anynyit akart megtudni, hogy továbbra is bridzsezem-e. Megmondtam neki, mi tör
tént, döbbent csend a telefon mindkét vé
gén.
Igen, Gyurival összenőttem.
Gyurit mindenki szerette, csak barátja
volt, ellensége nem. Mindenkinek segíte
ni akart orvosként, barátként, emberként
és tehetségének megfelelően segített is.
Emlékszem havas, téli éjszaka jöttünk ha
za Gyuri kocsijával Bécsből, és az autópá
lyán elmentünk egy lerobbant autó mel
lett. Majd' ötszáz métert túlszaladva tu
datosult benne, hogy egy bridzstársunké
lehetett a kocsi. Teljesen természetes volt
számára, hogy visszatolasson és éjjel há
romkor szervizt keressünk hiába, majd
hazahúzza a meghibásodott járművet.
A kedd esték ismétlődő programja
volt: „Gyurikám, ha a kezemet felhúzom
itt fáj..., három napja már olyan rosszul
alszom ..., te, nem kéne nekem ebből a
pirulából többet bevennem? Jaj csak ezt
a tizenhét receptet írd fel a feleségem
édesanyjának.” Gyuri senkit nem utasí
tott el. Kedves finom humorával, de so
hasem bántóan a „súlyosabb betegek”-et
átirányította rendelőintézetébe, ahol ki
csit jobb körülmények között diagnoszti
zálhatott, vagy nyomban szakorvoshoz
küldte. így is maradt bőségesen orvosi te
endője minden kedd estére.
Nem emlékszem, hogy Gyuri és én kö
zöttem valaha is hangos szóváltás lett vol
na, valljuk be őszintén, ez bridzspartnerek
között kiemelkedő teljesítménynek mond
ható.
Több mint tizenöt évvel ezelőtt ültem
vele szemben először partnerként a Bala
ton partján egy párosversenyen. Az egyik
leosztásban asztalként követtem felvevő
játékát. A felvétel indokolatlanul magas,

BRIDZSÉLET
2 szán volt, arra is emlékszem, hogy mi
beliben voltunk. Gyuri hallatlan türelem
mel, ügyes kényszerhívás kialakításával
elérte, hogy a felvétel ne háromszor, csak
kétszer bukjon el. E parti után már tud
tam, ő lesz a partnerem, vele szeretnék
játszani.
Gyurihoz sokkal régebbi emlékek is
fűznek. Kezdő játékos, inkább csak játé
kos „jelölt” voltam a 60-as évek végén.
Ha tehettem, odaültem egy-egy nagy
öreg mögé kibicelni, hogy elleshessem tit
kukat.
Imádtam
Góth-Kaufmann,
Gábor-Szirmay, Kovács Laci, Cohen Ráfi
bácsi, Widder Lala széke melletti helyet
választani. Csodálkozva vettem tudomá
sul, hogy ők - felvevő-, ellenjátékaik so
rán - jobban ismerik mind az ötvenkét
lap elhelyezkedését, mint én aki láttam
azokat. Gábor-Szirmay mindig jó felvé
telt játszott, hallatlan pontossággal lici
tált. Kovács Laci, Kaufmann Pista lehe
tetlennek látszó felvételeket teljesített.
G óth Gábor körül zizegett a levegő,
mindig jó lapot hívott, mindig feladat elé
állította a felvevőjátékost.
„De hova lett a tavalyi hó?”

Fogaras András
Dr. Szirmay György (1933-1998) meg
számlálhatatlanul sok versenyen dia
dalmaskodott, s még több versenyen
ért el jó helyezést. Nyert Budapesti
Csapatbajnokságot, Magyar Kupát,
Országos Párosbajnokságot. 1971-ben
tagja volt az athéni EB-n részt vett ma
gyar válogatottnak. Teljesítményét mi
semmi jellemzi jobban, mint hogy az
örök mesterpontlistán 59.783 ponttal
a l l . helyezést érte el. Tavaly még 2413
pontot gyűjtött és a 33. lett. Élete utol
só versenyét, az I. A osztályú párosbaj
nokságot megnyerte.
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Országos Vidék
Területi
Csapatbajnokság
’97-98.

2. Balszerencse. Észak-Dél: ÁrvayHorváth
♦AD32
YDB9
♦AK32
4xx

( Vidékiek vándordíja)
Az egyes területekről az alábbi csapatok
jutottak a nyolcas döntőbe: Észak-Dunántúlról Győr-Siófok és Tatabánya^ DélDunántúlról Pécs-Éliás és Pécs-Arvay;
Észak-Magyarországról Miskolc-Jezsó és
Debrecen I.; az Alföldről Csongrád és
Paks-Szolnok. Két négyes csoportban
folytak tovább a küzdelmek, ahonnan
Siófok-Győr, Pécs-Arvay, valamint Csong
rád és Miskolc került a legjobb 4 közé.
Tatabányát és Pécs-Eliást egy-egy nagy
arányú vereség fosztotta meg a közép
döntőbe jutástól. A döntőbe végül PécsÁrvay és Miskolc-Jezsó jutott.
Az 1. helyet 23:7 arányú győzelmével mindkét napon egyenletesen, jól játszva Pécs-Arvay (Árvay-Horváth-Szvitacs-Vági) szerezte meg Miskolc (Jezsó-Szabolcs
K.-Molnár M.-Csobán) előtt. A 3. helyért
Győr Siófok (Balogh-Bánki-MarczonaMinarik) ugyanilyen arányban győzött
Csongrád
(Baláspiri-Kállay-MartinkóVárkonyi) ellen.
Lássunk néhány játszmát.
1. Célratörően. Észak-Dél beliben, osztó
Dél.
Kelet-Nyugat: Hnisz-Szabó, Észak-Dél:
Arvay-Horváth
♦AB108xx
VAKBxx
♦xx
4 ♦9x
YD9xx
♦ABxxx
*Ax

Óéi

Nyugat

Észak

passz
3*
4<£
6Y
körpassz
Csak bemondani volt nehéz.

Kelet
5*

♦ 1098
YAKlOxx
♦xx
4^xxx

Nyugat

Észak

3£
kontra
körpassz

Kelet

Dél

passz

4Y

Az ellenjáték a treff király, ász, dám a
lehívásával kezdődik, Kelet a második
ütéshez a pikk négyest, a harmadikhoz amit az asztal az adu dámával lop - a pikk
ötöst adja. A felvevő most négyszer adu
zik, mert 4-1 az adu. Hogyan játszana to
vább az Olvasó? Az asztalnál végül káró
ász, király, káró lopás következett, majd
pikk impassz, remélve, hogy Keletnek
már csak pikkje maradt és belehív a pikk
be. Persze, Keletnek négyes kárója volt.
3. Zavarkeltés. Mit licitál a kedves olva
só mans-mansban 4. helyen a következő
lappal: 4xx, YBlOx, ♦Dxxxxx, £xx, ha az
addigi licit így ment: 1 treff - 2 kör (köz
beszólás) - kontra ? Passzol, netán 3 vagy
4 kör licitál? Nos az asztalnál a fenti lap
pal 2 pikk licit hangzott el, amire a közbe
szóló partner kopogott, jelezvén, hogy ez
a licit ilyen helyzetben blöff is lehet. Az el
lenfél további pároslicitje: 3 pikk - 4 treff,
4 pikk - 4 szán, körpassz!! Három bukás.
A fekete színekben kisszlem van.
Ez volt a versenysorozat harmadik esz
tendeje. Néhány gondolat:
- a szövetség az idén hozzájárult a vidé
kiek döntőre utazási költségeihez;
- az ez évi kiírás alapján az első 4 csa
pat lett jogosult a Magyar Kupa döntőjé
ben való részvételre. Kérdéses, hogy ez a
továbbiakban hat-e a Vidék Bajnokság
csapatversenyének látogatottságára?

8

____________________BRIDZSE1ET

- ajánlatos lenne megemelni a terüle
tekről a díjazásra hozott pénz összegét;
- úgy tűnik, egyes régiókban néhány
csapatnak "bérelt" továbbjutási helye van
(Siófok-Győr, Tatabánya, Paks, Pécs-I. és
Pécs-II.). Ez ott elveheti néhány csapat
kedvét a területi versenyen való részvé
teltől.

Bánki Zoltán
(És mi lenne a megoldás? A t kellene
szervezni a területeket, vagy a jobbak ne in
duljanak? A szerk.)

Kecskemét
feliratkozott...
Kecskemét feliratkozott a bridzsversenyt
rendező városok közé. A Kecskeméti Ta
vaszi Fesztivál keretében a Katona József
Megyei Könyvtárban került sor az első,
országosan m eghirdetett, kétfordulós
párosversenyre. Az eseményt szervező
Rényi Károly és Dr. Jankó István már ko
rábban is sokat tett a játék helyi népsze
rűsítése érdekében. Először tanfolyamot
szerveztek a városban, ahol jelenleg már
rendszeres a klubélet, amelybe csütörtö
könként az ideiglenesen ott tartózkodók
is bekapcsolódhatnak.
A versenyen résztvevő 30 pár ideális
feltételek mellett m érhette össze tudását.
A könyvtár minden igényt kielégítő dísz
termébe a látogatók legfeljebb lábujjhe
gyen léptek be. De a hely szelleme érzé
kelhetően jó hatással volt a versenyzőkre
is, így az esemény zajszintje messze a ha
zai versenyek átlaga alatt maradt.
A számos érdekes parti közül is emlé
kezetes marad az alábbi leosztás

2. forduló, 23. leosztás, osztó Dél
♦DB54
VA54
♦3
*A9742
♦A9862
VK8
♦985
4-B83
Két passz után Észak 2 káróval indult
(11-15 FP, rövid káró, 4-4 vagy 4-3 a ne
mesekben), ezt követően a pár mindkét
tagja megtalálta a különleges értékeket
lapjában és a vonal 4 pikk felvételben kö
tött ki. Nyugat kis adu indulása után a
szín három legmagasabb lapja egészítette
ki az ütést. Most Széles Csabának felve
vőként először megoldást kellett találnia
arra, hogyan fejezze be az aduzást. Csaba
szerint úgy, hogy kárót hív! Az ellenfe
lek igazolva látva az indulás helyességét
úgyis pikket hívnak, amennyiben ezt ütés
adása nélkül megtehetik. Azaz ha nem
folytatják pikkel, úgy meg kell fontolni a
10-es elleni impassz lehetőségét. Miután
az adott kiosztásban Csaba manővere ré
vén az ellenfél két menetben kiaduzott, a
treff szín kezelése volt a maradék feladat.
Néhány esetben ugyanis megúszhatjuk
egy treff kiadásával is, pl. szingli figura
Nyugatnál, kíséret nélküli király-dáma
bárhol... De aki már hetek óta vár hiába
egy intraimpasszra, az nem is tehet más
ként, mint kicsit hív a nyolcashoz, majd
miután Kelet kiütött a királlyal, a szín kö
vetkező menetében a bubival indítva be
keríti Nyugat dámáját egyidejűleg beejtve
Kelet tízesét.
Bár a fenti partiban már a +170 is az
átlagnál jobb eredményt hozott az ÉszakDél vonalnak, az elért +650 nagyban
hozzásegítette Széles Csabát, hogy part
nere gyenge produkciója ellenére is, mi
nimális különbséggel, de megnyerje a
versenyt.

(a partner) Kuttner György
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V E R S E N Y I D Ö P O N T D H
VÁLTO
Harkány
május 14-17.
M araton
május 23.
Világszimultán
június S.
Budapesti snrezat 5.
június 20. (Ázsia Kupa)
M eghívásns verseny
június 30.
[USA csoporttal játék és vacsora - Hotel Griff)
Miskolc
július 17-19.

FONTOS
I NF ORMÁCI ÓK!
Szállásfoglalás versenyekre:
Hajlik Gábornál 3-873-148
Jelentkezési határidők:
Siófok 1998. június 25-28.
Szállásfoglalás 1998. m ájus 15-ig
kétágyas szoba árai:
Főépületben 5.700,- Ft
"B" kategória
4.500,- Ft
"C" kategória
3.700,- Ft
'

ZÁSA
!!:
Éliás Im re
Herényi István
MBSz
Hajlik Gáber
Hajlik Gábor
Andorkú Imre

Pula 1998. augusztus 29 - szeptem ber 5.
Szállásfuglalás 1998. június 30-ig ÍRÁSBAN
kétágyas egyágyas
Histria
55,72,Palma
43,55,Brioni
40,52,Punta Verudela
38 ,48,Park
38,44,Turist Verudela
31,36,Az árak német márkában értendők és teljes ellátást
tartalmaznak. Csak írásban lehet szállást foglalni, az
esetleges változásokat (késés, lemondás) kérem,
időben jelezzék! Kérem, hogy a versenyekre időben
foglaljanak szállást, mert később már nem biztos
hogy fesz megfelelő szabad hely.
Hajlik Gábor

.........

HUNGUEST HOTEL EZÜSTPART
8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 2-4.

T

T

/ ^

Tel.: 84/350-793

JL JL V J

Szállodánk több alkalommal adott és ad otthont az

HUNGUEST HOTELS
Ba.la.tOni Ifiazcatósá.2
&

&

&

] ESSZ nyári Bridzsversenyének.

Lehetőv

teszik

mindezt a hotel rendezvényi kondíciói, technikai
adottságai, vendéglátói felkészültsége és szállodai kapacitása. Számos szolgáltatásunkat azonban csak kevesen ism erika résztvevők közül. Hotelünk 1996. au

gusztusában megkapta a gyógyszállói m inősítést is. Medicina Centrumunk ellátottsága európai színvo
nalú. 10 gyógykúrát állítottunk össze a vendégeink számára 1-3 hetes időtartamban: mozgásszervi bete
gek számára, szív- és érrendszeri, krónikus légúti betegségekben szenvedőknek, cukorbetegek részére,
fogyni és szépülni vágyóknak, asztmás gyerekeknek mint: orvoskozmetológiai, természetgyógyászati
kúra és menedzserszűrés. Ez utóbbi nem igényel több hetes itt tartózkodást, rendezvények ideje alatt is
elvégezhető. Kúráink mellett természetesen egyedi gyógyászati szolgáltatásaink is igénybe vehetők. Szakrendeléseink: hotelorvos, reumatológia, bőrgyógyász, természetgyógyász, lábklinika, fiziko- és hydrotherápia. Kedvelt szolgáltatásunk a szieszta szoba: relax masszázsfotel és akupresszúrás masszázságy.
Kínálatunkból a legújabbak: csontsűrűségmérés, biorezonancia, diagnosztika és terápia. Mindezen
szolgáltatások fontos kiegészítői: fedett uszodánk, kondicionálótermünk, szauna, szolárium és szépség
szalon, valamint számtalan sportolási lehetőség.
Szeretettel várunk m inden érdeklődőt, akár a rendezvény keretében, akár azon kívül látogat el hozzánk!
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Európai Női Bridzs
Találkozó

Alfréd király
Szekszárdim

Budapest, 1998. május 26-31.

- avagy a GrosVikor-csel -

Az Európai Női Bridzs Liga és a Magyar Bridzs Szö
vetség második alkalommal Magyarországon rendezi
meg az Európai Női Bridzs Találkozót. A rendezvény
re várunk minden európai bridzsezni szerető höl
gyet, függetlenül eddigi eredm ényeitől.
Az első női bridzs jam boree 1990-ben volt Budapes
ten. Az eseményen több mint 300 hölgy vett részt Eu
rópa országaiból. Az akkori résztvevők közöl sokan
ajánlották a rendezvény m egism étlését. (A legutóbbi
jam boree Capri szigetén volt.)
P R O G R A M :
május 27. szerda 15 óra
egyéni verseny
május 28. csütörtök egész napos bécsi kirándulás
május 29. péntek 14 óra
páro sv ersen y - első forduló
20 óra
párosverseny-m ásodik forduló
május 30. szombat14 óra
páros verseny-harm adik forduló
20 óra
Eredm ényhirdetés - bankett
Részvételi dijak:
Egyéni verseny: 3500,- Ft/fö
Párosverseny: 8400,- Ft/fö
Mindkét verseny 11200,- Ft/fö
A Magyar Bridzs Szövetség tagjainak a nevezési dí
jak 50 % -át a Szövetség m egtéríti.
Díjak: (értékes tárgynyerem ények]
Egyéni verseny: 3 díj
Párosverseny: 3 díj
Ö sszesített eredmény: 6 díj
"Jam boree győztes" 1 díj
A verseny helyszíne: Hntel B udapest
102G Budapest, Szilágyi E rzsébet faso r 47.
Általános intormációk:
Lícitdoboz: A verseny teljes ideje alatt a licitálás li
citdobozzal történik, am elynek használatát a rende
zőség a verseny m egkezdése előtt kívánságra is
m erteti. Dohányzás: a nem zetközi versenyeken elő
írt szabályok érvényesek. C sak kijelölt helyeken le
het dohányozni.
Jelentkezni lehet: Ragályi Juditnál. Telefon és fax:
1B6B-025.
Szponzorálás: várjuk sp o rttársain k tó l tárgydíjak
felajánlását.

Ki nem ismeri Alfréd király legendás
Grosvenor esetét - pl. A. Sheinwoldtól a
Popular Bridge 1983. októberi számából?

*D104
¥ 107
♦DB 1093
*D105

*63
¥852
♦75
4-A87643
----- j----- *K972
¥DB963
NT
" ^864
___ I----- *9
*AB85
¥AK4
♦AK2
*K B 2

Alfréd király két szánnál nyitotta Dé
len a licitet, amit partnere háromra
emelt. Nyugat a káró dámával kezdett,
Alfréd ütött a királlyal. Lehívta a treff ki
rályt, majd a bubival folytatta. Nyugat akit csak azért hívtak Bede-nek, mert ak
kor Grosvenor még nem élt - a bubiba a
tízest tette. A király megállt és gondolko
dott. Eredetileg úgy tervezte, hogy körbe
engedi a bubit biztonsági okokból, véde
kezve a 3-1 elosztás ellen. De most, hogy
a tízes esett, átütötte a bubit. Kelet kimu
tatott - a terített parti elbukott.
Valami hasonló történt meg Szekszárdon velem is. A verseny kellemetességeit -
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megnyertük a párost - kissé beárnyékolta
a csapatverseny utolsó fordulójában ve
lem esett csúfság (az égtájakat 180 fokkal
elforgattam):
4Bxxx
VDx
♦AD6x
*xxx
4XXX

------- 1------- 4 -

VAxxxx
♦xxx
*Kx

VKxxx
™
" ♦Kxx
n
*DB10xxx
4AKDxxx
VBx
♦B108
*Ax

Észak-Dél beliben. A licitmenet:

Észak

K elet

Dél

passz
34*
44

passz
kontra
kontra

14
passz
44
passz
körpassz

N yugat

A 3 treff Bergen-emelés, a 3 káró
hosszú színű géminvit, a gém kontrája mint később kiderült - informatív.
Indítókijátszás: treff király.
Megütöttem az első treffet, háromszor
aduztam, majd kihívtam a káró bubit: ki
csi, kicsi, kicsi. A káró tízes következett:
kicsi, kicsi, kicsi (!!). Most megadtam a
káró impasszt a dámával, kiütött a király
-egy bukás.
Természetesen nem számoltam össze az
ütéseimet - elvégre nem rekontrázott, ha
nem csak kontrázott partit játszottam
mert ha számolok, a 10 biztos ütésért
biz'isten beütök harmadjára az ásszal. így
-200 a +990 helyett. Kelet helyén Vikor
Dani ült.
A Nyugaton helyet foglaló Dienes a
parti után felajánlotta Daninak, hogy egy
nagyobb összegért nem meséli el senki
nek a partit.
- Dani, én is beszállok a fizetésbe! közöltem.

Bánki Zoltán

ELTE sikerek
az ifjúsági
bajnokságon
Először rendeztem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem segítségével az
ifjúsági bajnokságot. Örömmel vállaltam
a rendezést, mert az elmúlt években a kis
létszám miatt, azt hiszem, a szövetség
sem igazán törődött ezzel az ifjúság szá
mára fontos versennyel. Idén a papírfor
ma tanítványaim, egyetemistáim sikerét
ígérte. Az eredmény minden várakozáso
mat felülmúlta! Az első öt helyen végzett
11 egyetemista közül hét a tanítványom,
és heten az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói. Első eset a bajnokság
dokumentált történetében, hogy nem 
csak a győztes, de a második és harmadik
pár is vegyes páros. Talán a jövőben erő
södik a magyar női bridzs is.
Nagy fölénnyel, 62,5 százalékkal az
esélyesség terhét elviselve Tichy Eszter és
Hegedűs Gál győzött. A második helyen
Trón Viktor végzett Hegedűs Orsolyával.
A harmadik helyet Rosta Andrea szerez
te meg Wiener Gáborral. (Ez a pár az el
ső fordulóban igen erőszakosan sok hibá
val játszott. A 26 partiból 6 nullás parti
juk volt. Sok felvételt kontráztak meg in
dokolatlanul.)
Akadt néhány érdekes leosztás.
Tichy Eszter a 2. forduló 11. partijában
Dél helyén pontos felvevőjátékkal, treff
király indulás után 6 kört játszott:
4KD76, V852, 4KB52, *A8;
4A4, VAKB643, 4A10, *976.
A mezőnyben egyedül Eszter ütött 13at. Az adu dáma szingli, a káró dáma har
madik, csak egy kárót kell fellopni. De ha
a káró dáma nem is esik, a pikk-káró beszorításhoz jobb fellopni a harmadik me
net kárót, semmint azonnal lehívni az
adukat. A többiek ezzel remélték a végál
lást létrehozni, elfeledkezve arról, hogy
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tás is csak a Topolyi-Kardos párnak sikerült.
A többiek beilleszkedtek a középmezőnybe,
sőt a verseny negatív szenzációjaként a ta
valy még I. osztályú Makara-Kocsis pár az
utolsó helyen végezve esett ki a II. osztályba.
A hat feljutóról szólva meg kell még emlí
*96, ¥AB86, *62, *87542.
teni a Nagyiván-Szamos párt, amely a leg
A licit: három passz után Dél 1 szánjára szélsőségesebb teljesítményt nyújtotta. Az
első három nap után az első helyen álltak és
Észak 3 szánt licitált. A passzív pikk ki
úgy tűnt, egyedül ők lehetnek Szilágyiékra
lences indulás 11 ütést enged a felvevők
veszélyesek. Majd két nap alatt több mint
nek, az aktív kör hatos csak 9 ütést, mert -100 pontot gyűjtve a középmezőnybe
ezek voltak a lapok:
csúsztak, hogy innen ragyogó hajrával, há
rom nap alatt ismét az élmezőnybe, a har
Észak:*K84, ¥732, 4KB953, *K D ;
madik helyre kerüljenek. Bár a legnagyobb
Dél: *A52, ¥K109, 4A104, *AB103.
hajrát nem ők, hanem a másik, nagy megle
Pikk indulás után Kelet ellen aggoda petésre I. osztályba feljutó Talyigás apa-fia
lom nélkül megadható a káró impassz. páros produkálta. Ok a verseny feléig kieső
Kör indulás után a jó eredményért el kell helyen tanyáztak, hetekig az utolsó helyen.
találni a káró dáma fekvését, ami ha a Innen sikerült három heti jó teljesítménnyel
kör öt-kettő bukással is járhat. (Igaz, ez a hatodik, feljutó helyre felkapaszkodniuk.
A mezőny kiegyenlítődését bizonyítja az
valószínűleg nem lesz sokkal rosszabb
is,
hogy a II. osztályból feljutó 6, illetve a III.
eredmény, mint a szűr nélküli teljesítés.)
Csak 2 asztalon volt kör indulás, 4 aszta osztályt nyerő párok közül egyedül a Tóth
J.-Varga T. párosnak nem sikerült a bentlon pikkel támadtak.
Dr. P o ó r István maradás. A többiek megkapaszkodtak az
I/B-ben, sőt a tavaly III. osztályt nyerő Kemény-Rásonyi párnak sikerült két év alatt 3
Visszapillantó
osztályt ugorva az I. osztályba jutnia. Ez bi
zonyítja, hogy szükség van - főleg a fiatal il
letve a komoly játékot most kezdő fiatalabb
korosztálynak - a kettős ugrás lehetőségére.
Visszatérve a kieső párokra, a már emlí
tett Tóth-Varga páron kívül a többieknek
A rajtlistát végignézve azonnal megállapít nem sok esélye volt a bennmaradásra, ki
ható volt, hogy az ez évi verseny nagy esé esésük szinte már a verseny felénél eldőlt.
lyese az I. osztályból meglepetésre kiesett Sajnálatos, hogy közéjük tartozik a mezőny
Macskásy-Szilágyi pár. A Butler rendszer legfiatalabb párja is (Lendvai-Rózsa).
irrealitását hangoztatóknak válaszul - a pa
Itt kell megjegyeznem: sportszerűtlenség,
pírformának megfelelően - egyenletes jó hogy a Pallos-Takács pár nevezett ugyan, de
teljesítménnyel (napi +30-40 pont) bizto bejelentés nélkül egyetlen versenynapon
san nyerték meg a versenyt. Csak az első na sem jelentek meg. így helyük üresen ma
pon és már biztos elsőként az utolsó napon radt, pótlásuk nem volt lehetséges, elvették
csináltak-10 pontot.
a magasabb osztályba jutás lehetőségét egy
Egyébként a biztos győzelemtől függetle másik pártól.
nül a verseny a mezőny fokozatos kiegyenlí
Egyébként a verseny sportszerű keretek
tődését bizonyította. Az első osztályból ki között zajlott le, nem volt sok hiányzó és az
esett párok nem játszottak döntő szerepet említett egy-két meglepetésen kívül reális
az I/B-ben és az első osztályba való visszaju eredményt hozott.
K otányí Zoltán
ekkor a harmadik káró dáma is foghatja
az asztali kárót.
Érdekes indulási problém át hozott az
első forduló 24. partija. Nyugatnak kell
indulnia 3 szán ellen a következő lapból:

Beszámoló az l/B .
osztályú Butler
párosbajnokságról
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Butler páros
III. osztály
Az első fordulóban többen meglepetéssel
(és szomorúsággal) fogadták a hírt, mi
szerint Argay Gyula, a már I/A-t is meg
járt éljátékos ebben az idényben a III.
osztályban játszik. Tette mindezt azért,
mert kedden zsüriskedett, így „kényte
len” volt csütörtökön játszani. S ha már
játszott, esélyeshez méltó módon, partne
rével Iványi Antallal meggyőző fölénnyel
nyerte a III. osztályt, így jövőre az I/Bben játszhat.
De magabiztosan jutottak fel a II. osz
tályba a Bíró-Reviczky, Arató-Mihály és
a Gyárfás-Kalmár párok is, és örvende
tes, hogy két fiatal pár végzett a szintén
II. osztályt jelentő 5. és 6. helyen. A
Hámori-Friss és Tóth-Valet párok utolsó
fordulóban nyújtott teljesítményükkel
(39 illetve 51 pontot gyűjtöttek) hajrázták
be magukat az első hat közé.
Az utolsó forduló felettébb izgalmas és
főleg drága partikat rejtegetett, ilyen volt
a 28. leosztás is:
♦KD8432
V9
♦2
♦109652
*65
í
VA1065432
„y .
♦D85
'
♦4
----------*B7
VDB87
♦AB763
*B8

*A109
VK
♦K1094
♦AKD73

Iványi első helyen mansban beli ellen 3
körrel indult, amire Észak 4 pikket (!)
mondott. Argay Kelet helyén kontrázott,
majd a treff ászt helyezte az asztalra. A
treff ászt a pikk tízes követte, amit a bubi
ütött, majd a káró ász káró lopás követke
zett. (Ez a későbbiek ismeretében „drá

ga” ötletnek bizonyult.) A pikk király hí
vást Argay ásza ütötte, s a kör királyt
Iványi átütve(!), kör hívásával szürkuba
hozta a pikk kilencest. Argay tehát felül
lopva Észak kis pikkjét, lehívta a treff ki
rályt, majd a káró tízest hívta, amit a bubi,
dáma követett, s végül Észak lopott. A
következő hívásban Észak treff tízese
még ütni tudott(!), de Észak treff kilen
ces hatosát Argay treff dáma hetese „vár
ta”, további két ütést és 13 pontot ered
ményezve Kelet-Nyugatnak. Argayék te
hát maximálisan kihasználták Észak licités felvevőjáték hibáját, kizárólag ők buk
tatták el a felvételt négyszer.
Ez a parti azonban a feljutás sorsát is
döntően befolyásolta, hiszen a Tóth-Valet
páros Észak-Dél helyén 9 pontot köszön
hetett Kelet-Nyugatnak, akik önmaguktól 6 szánig gyalogoltak, de végül gémnyit
sem ütöttek. A partiból különben nyol
cán játszottak 4 kört, közülük négy pár
nak sikerült tízet ütnie, ezek közül egy
helyen volt a felvétel kontrázva. Öt asz
talnál a négy pikk felvétel bukott, de csak
Argayék buktattak négyszer, három eset
ben két, egyszer pedig három bukással
kellett Kelet-Nyugatnak „beérnie”.
3
szánnál két Kelet próbálkozott, ők
ugyanúgy nyolcat ütöttek mint az a felve
vő aki a már említett 6 szánnál kísérlete
zett.

Kotányj Bal ázs
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LICITFORUM 9.
megoldásai

♦KDB, VKDBxx, 4x, ♦AKxx lappal, amit
örömmel passzolok.”
Dienes Ödön: „44. Csapaton tán lezár
nám 5 treffel; pároson viszont jobb, ha
küldöm 4 káróval a szlemre.”
Én pont fordítva gondoltam volna. Csa
paton jobban díjazzák a minor szlemek ku
tatását, mert ha le kell állni 5 minorban és
szűr lett volna a 3 szánban, a 430 helyetti
400 csak 1 imp-t veszít, holott páros
versenyen ez lógó nulla lesz.
Bánki Zoltán: „34. A versenyforma mi
att, csapaton 4 treffet mondanék. 430-at
írván csak a szlemet teljesítők előznek
meg, bár a szlemet még én sem zártam ki.
Három pikkre 4 vagy 5 treffet fogok lici
tálni.”
Winkler Gábor: „34. A 3 szánt biztosan
el fogom passzolni.”
Csepeli Miklós: „34. Természetes és
kényszerítő.”
Itt be kell, hogy valljam, a Precíziós be
idegződésem miatt vetettem el a 3 kárót,
mert abban a rendszerben Észak csak 15
pontos lehet, és a 3 káró passzt kér. Vagy ta
lán túlságosan befolyásolta a gondolkodá
somat az aktuális eredmény: a szintén Pre
cíziós beidegződésű Észak lepasszolta part
nere 3 káróját és a +110 nem volt jó parti.
Ez Észak hibája volt: 3 treffje legalább 19
pontot ígért, gémforszos helyzetet teremtvén
és mindenképpen ígért még egy licitet.
Szó'ts Gábor: „34. Attól még, hogy egy
licit nyilvánvaló, szabad azt választani.”
Linczmayer Lajos: „34. Káró fogás
vagy szín. Pikk fogásom nincs és a 3 szán
fölé nem mehetek. A 3 szanra passzolok,
kör licit esetén 4 kört játszunk, a 3 pikkre
(fél fogás vagy hármas pikk) 3 szánt mon
dok. A 4 treff (5-5) és a 4 káró licit után a
szlem is szóba jön. Szerintem ezekre a 4
szán licitet szleminvitnek (a minor öt és
félre emelése) célszerű játszani.”
Jakab Sándor: „34. Szerintem ez köte
lező, az érdekes az, hogy a későbbiekben
hogyan licitálok. Persze, kérdés, hogy a 3
treff mit ígér: - gémforsz vagy csak 4 tref-

1. Páros, ált. mans. Dél lapja:
♦ 1075, V4, 4AD1053, *D876

Ny

É

K

D

passz
passz

IV

passz
passz

1 szán*
?

3#

*: kényszerítő

Mit licitálsz?
Licit
34
44
3*
5*

Szavazat
7
2
3
0

Pont
100
60
50
50

A treff találkozástól látszólag nőtt a la
punk, ezért nagy a csábítás, hogy a 3 káró
nál ambiciózusabb megoldást keressünk, s
közöljük a partnerrel a jó hírt. Eredetileg 3
pikkre szavaztam, hozzáképzelve valami
fantáziadús jelentést, amiről valószínűleg
nem akartok hallani.
Keil Béni: „34. Párosversenyen inkább
játszatnék partnerem m el 3 szánt, mint 5
treffet. A 3 pikk mesterséges és keresi a
pikk fogást. A 3 szanra passzolok, a 4
treffre 4 kárót mondok, a 4 körre ugyan
csak passzolok.”
Szvitacs István: „34. Nem tudom, hogy
mit jelent, de remélem, 3 szánhoz keres
támogatást. (Ha nem ezt jelenti, akkor
5 * .)”
Korábbi feladványokból már kialakult az
egyetértő értelmezés a 3 pikkre ilyen helyze
tekben: nem keresi, hanem ígéri a pikk fo 
gást. (Én még valami mást képzeltem hoz
zá, de gondolom, még mindig nem akartok
olvasni róla.) A z is kiderült korábbi felad
ványokból, hogy a 4 káró itt valószínűleg
fit-jelző, ezért a 4 károsok kevésbé kockáz
tatják a félreértést:
Árvay Gyula: „44. Treff-gém biztosan
teljesíthető, de lehet szlem is. Négy kárót
licitálok, bízva abban, hogy a partner
ilyen lapot tesz hozzám és 4 szánt licitál
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fig kényszerít? -hányas treffet ígér mini
mum (3-4-5)?
„ízlés kérdése, hogy „gémforszos” hely
zetben le lehet-e állni négy minorban, de a
feladványok megfejtéséhez előbb-utóbb ki
kell majd derítenünk, miként szereti játsza
ni a Fórumtagok többsége. A második kér
dést viszont nagyon fontosnak tartom - ki
csit meglepő, hogy más nem említette. Sze
rintem könnyen lehet, hogy Észak treffje
csak hármas hosszúságú, különben mit csi
náljon pl. 1633 elosztással és 19 figurapont
tal? Ha Észak treffje csak hármas, akkor a
lapunk mégsem értékelődött fel annyira.
Hasonlóképpen, ha a későbbiekben kide
rül, hogy rövid a kárója, akkor a lapunk ér
téke továbbra is csökken. E tényezők miatt
a szerény 3 káró bőven elégnek tűnik.
Gál Péter: „3V. Kényszerítő, legalább
fogás a színben.”
Elgondolkoztató - Észak 3 treffje nem
feltétlenül ígér treffet, aztán Dél 3 kárója
nem feltétlenül ígér kárót. És ezt természe
tes licitvezetésnek nevezzük.

tő-e a helyzet. Szerintem nem, de nekem
már nagyon sok asztali pontom van.
Winkler: „5*. Ha a 2 treff nem gém
forsz, szerintem ezt a helyzetet akkor is
forszosnak kell játszani. Úgy gondolom,
ez a lap nem elég erős egy passz, majd 5
treffhez.”
Szó'ts: „5*. Minthogy passzom nem
lenne kényszerítő, nincs más megoldás.”
Jakab: „5*. Független attól, hogy a 2
treff forszos helyzetet teremtett, vagy
nem.”
A Kedves Olvasók talán már tudják, hogy
én nagyon sok helyzetben szeretek kényszerítő
passzt játszani, ezért szívesen beszélném meg
a saját partneremmel, hogy úgy játsszuk ezt a
helyzetet, ahogy' Winkler javasolta. Szeret
ném, ha a Fórumban is kényszerítő volna a
passz, valamint azt is szeretném, ha a 4 szán
itt nem kulcslapkérdés volna. Sajnos, mint a
régi Rolling Stones dal is mondja, nem lehet
mindig megkapni azt, amit szeretnél. A rend
szerünkben Észak 2 treffje csak 3 treffig kény
szerítette vonalunkat; ha az ellenfél 3 trefffö 
lött licitál, azt játszhatják kontra nélkül is.
Ha a passz kényszerítő volna, akkor a fi
gurális minimum ellenére az ötödik adu és a
jó kontrollok miatt nagyon közel vagyunk a
passz, majd 5 treffhez - de csak közel hozzá.
Ha viszont a passz nem kényszerítő (amint
az erről nyilatkozók többsége vélte), akkor
nem igazán látok alternatívát az 5 treffel
szemben.
Árvay: „5*. Igen nehéz helyzet. Nem
tudom a jó megoldást, így 5 treffet licitá
lok. (Forszos a helyzet? Szlem is lehet, pl.
♦Ax, VK, ixxxx, *AKxxx.)”
Bánki: „5*. Jó elosztás, de kicsit üres
lap. Jó fedők kellenek, ha azok a partner
nél vannak, tovább tud menni.”
Aki nemcsak látott, hanem választott is
alternatívát:
Csepeli: „4 szán. Nem lehet természe
tes.”
Szvitacs: „4 szán. Remélem, ez ászkér
dés.”
Aszkérdés, de inkább azt kellene remélni,

2. Csapat, Kelet-Nyugat beliben.
Dél lapja:
♦6, VADB74, VA3, *98654

Ny

É

K

D

passz

2*

4#

IV
?

Mit licitálsz?
Licit
Szavazat
5*
9
4 szán
2
6*
0
5V
1

Pont
100
60
50
30

Hálás köszönet Gál Péternek, akitől
származik e feladvány. Eleinte kicsit fél
tem attól, hogy az 5 treff nagyarányú győ
zelmet arat a szavazásban - ez be is követ
kezett, de a fórumtagok jól megtárgyalták
a helyzettel kapcsolatos kérdéseket. A fő
kérdés:
Gál: „5*. A fő kérdés, hogy kényszerí
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hogy nem fogsz egy ászos választ kapni. Ta ló két treff licitjét lassan mondta! Aztán a 4
lán nem mondana két treffet 4Kxx, Vx, pikk közbeszólás után Dél passzolt - távol
+KDx, &KDxxxx-szel? Jó lenne, ha itt 4130- álljon tőlem azt állítani, hogy felhasználta a
as válaszokat játszanánk, miszerint ászkér jogosulatlan információt, de a Fórumban
dés után az 5 treff jelzi az egy vagy négy senki sem választotta ezt a megoldást. Ta
kulcslapot, az 5 káró pedig a nulla vagy hár lán kevésbé egyöntetű lett volna a szavazás,
mat. Amennyiben nem játszunk 4130-at, a ha az lett volna a feladvány, hogy Észak mit
4 szán gyakorlatilag szlemforsz, mert nulla mondjon pl. 4Kx, VKxxxxx, +Kx, 4>KDx szel, ha a fenti licit után Dél 5 treffet mond
kulcslap nem lesz az egyre-kettős partnernél.
a 4 pikkre. Vagy az, hogy Dél mit licitáljon,
(Na jó, éppenséggel lehet 4Kx, VKx, 4KDxx, ha Észak„korrigál”5 körre.
4DB10xx a lapja - ez esetben az öt is bu
kik.) A 4 szánt az azonnali 6 treffel egyfor 3. Páros, Észak-Dél beliben. Dél lapja:
mán pontoztam volna, de a következő fó  4K852, ¥3, 454, -4K109643
rumtag elmondja, mi a különbség közöttük:
Ny
í
K
D
Linczmayer: „54r. Nem akarok 4 pikk
passz
IV
passz
14
kontrát játszani és 5 treffet akkor is aka
24
passz
?
rok játszani (és akkor feltétlenül!), ha passz
Északnak nincs gémforsza. A passz sze Mit licitálsz?
rintem nem kényszerítő. A 6 treffnek két
Szavazat Pont
baja is van. Lehet, hogy bukik és lehet, Licit
hogy Észak rámondja a hetet és az bukik. passz
7
100
A 4 szán RKCB treff adu mellett - ha 2V
3
80
Észak is így értelmezi - jobb licit (szerin 1 szan/14 2
70
tem ez lesz a legnépszerűbb), mert a 7 passz/14 0
60
treff bukásának veszélyét legalább kikü
Viszontlátunk egy korábbi feladványt (ha
szöböli és a 7 treff megalapozott bemon
dását is lehetővé teszi. Ennek ellenére a jó l emlékszem, a 3. fordulóból), ahol Dél
nek 3640-ás elosztású, induló erős lappal,
bukás veszélye ennél is fennáll.”
Végül egy etikai kérdés:
rongyos körrel de viszonylag jó külső szí
Dienes: „5♦. Lehet, hogy szlem lesz nekkel viszontválaszt kellett találni 1 kör
benne, de ha bármi m ást mondanék, mint indulás, 1 pikk válasz után. A Fórum akko
5 treff, az nem lenne korrekt!”
riban nagy többséggel választotta a 2 kárát,
Szerencse, hogy a Fórumban minden li de voltak szavazatok 2 körre és 2 pikkre is;
citünk normális tempóban történik: élőben Szalay György a 2 káró ellen érvelve feltette
ha lassan mondjuk az 5 treffet, Északnak a kérdést: mit csináljon Észak minimális
nem nagyon lesz lehetősége arra, hogy hat válaszerejű 4126 elosztással? Most már
ra emelje.
tudjuk. Vagy passzol a 2 káróra, vagy korri
Bár egészen más jellegű, ez a feladvány,
gál 2 körre a szingli támogatásával... vagy
valamiben hasonlít az előző problémához:
nagy találkozásunk van olyan színben, ami ne válaszoljon 1 pikket.
Én nem válaszoltam volna 1 pikket. A
lehet, hogy nem valódi szín. A teljes válasz
struktúránktól függően lehet Északnak erős laperőm csak egy szabad licitre jogosít fel,
lapja hosszú körrel és az elosztása nem al és azzal az egy licittel be akarom jelezni a
kalmas Swiss, Splinter vagy Jacoby 2 szán hosszú treffemet és gyenge lapomat. Nem
emelésre vagy nem játsszuk azokat. Érde hiszek a csodákban még párosversenyen
kes, hogy csak egy Fórumtag említette ezt a sem; nem használom az egyetlen licitemet
lehetőséget. A valóságban Észak treffje arra, hogy a csodaszerű 4-4 pikk találko
tényleg nem volt igazi szín; s ez másik etikai zást keressem, mert ha a csoda nem követ
problémára hívja fel a figyelmet: a válaszo kezik be, pokollá válik az életem.

BRIDZSÉLET
Árvay: „14> helyett 1 szán. Ebben a licit
sorozatban 2 kör.”
Linczmayer: „Passz. Ezzel a lappal az 1
pikk helyett 1 szánt kellett volna monda
ni.”
Sajnos a Fórum szabályai megtiltják,
hogy az 1 pikk helyetti 1 szán válasznak ad
hassam a legtöbb pontot, mert a fórumta
gok többsége úgy vélte, rosszabb lett volna
elveszíteni a 4-4 pikk találkozást, ha van,
mint ilyen helyzetbe kerülni, ha az nincs.
Gál: „Passz. Nem írhatunk mindig top
score-t.”
Dienes: „Passz. Sajnos muszáj.”
Keil: „Passz. Mielőtt nagyobb bajba ke
rülünk!”
Winkler: „Passz. Nagyon várom a jobb
ötleteket.”
Nem kell sokáig vámod. Már elmondtam
azt, amit a legjobb ötletnek tartok; követ
kezzék egy másik jobb ötlet:
Csepeli: „2V. Bár passzoltam volna az 1
kört.”
A tankönyvek talán nem ajánlják azt,
hogy 6 figuraponttal és 2 kontrollal passzol
junk a Standard 1 kór indulásra (hacsak
nem szállítjuk igen alacsonyra a 2 treff indu
lás követelményeit), de szerintem páros
versenyen ez indokolt hazardírozás lehet. Ar
ra tesszük a pénzünket, hogy 1 körben többet
tudunk írni, mint pikkben vagy treffben azon
a magasságon, amin sikerül leállnunk.
Jakab: „2V. Nálunk a 2 káró legalább
négyes, de akkor is 2 kör.”
A véletlen műve, hogy Észak immár har
madszor licitált olyan minort, ami esetleg
csak hármas, de nehezen tudok kirakni
olyan lapot, ahol a háromlapos 2 káró nép
szerű megoldás lenne, ezért induljunk ki
abból, hogy ez a szín legalább négyes. Bár
valószínű, hogy az 5-1 aduban jobbak az
esélyeink, mint a 4-2-ben, de a 2 körnek
más baja is van:
Szőts: „Passz. Ha partneremnek erős
6^1-e van, rálicitál a 2V-re. H átha így
csak egyet bukunk.”
Tényleg vonzóbb lenne a 2 kör, ha Észak
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megesküdne arra, hogy lepasszolja - és az
ellenfelek arra, hogy nem kontrázzák meg.
Rendszerkérdések: nem sokkal azután,
hogy kiküldtem az e havi forduló kérdéseit,
kétszer is találkoztam ezzel a feladványtí
pussal a Bridge World licitversenyében
(1979június és 1997 december). Az első al
kalommal mindkét páros Flannery-t ját
szott, így simán kikerülték a csapdát. A má
sodik alkalommal az egyik páros még jobb
megoldást mutatott be: az 1 kör indulás, 1
pikk válasz után transzfereket játszanak!
Észak 2 treff licittel jelezte a káróját, és Dél
készségesen passzolt. Ha viszont ezt a rend
szert játsszuk és elfogadjuk az 1 pikk vá
laszt, még mindig van másik lehetőség
Észak 2 kárója után. Csakhogy az ütközik
egy kicsit a bridzs szabályaival...
Szvitacs:
„Semmit!
Hazamegyek!
Egyébként 2V. Az 5-1 adu jobb, mint a
4-2. (Talán nem kellett volna 1 pikket lici
tálnom.)”
Bánki: „Passz. A sok rossz megoldás
közül... Persze, a biztos 40%-ért inkább
megvárom, amíg 40-60%-ra elveszik a
partit és nem licitálok...”
Oké! Csere!
4. Csapat, Kelet-Nyugat beliben.
Dél lapja:
♦AD3, T108543,
*KDB64

Ny

É
2**

K
kontra’"*

D
?

* : vagy gyenge kettes valamelyik majorban, vagy 21-22
egyenletes
** : káró

Mit licitálsz?
Licit
Szavazat
4V
5
44
2
3^
1
2*
1
3*
1
4*
1
rekontra 1
passz
0
2 szán 0

Pont
100
90
80
70
60
50
30
30
20
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A fő kérdések: milyen magasra akarunk szolna, és nem tudnám, mitévő legyek.”
menni a valószínű gyenge kettessel szem
Ha a partnered természetes gyenge 2 kör
ben, és bevonjuk-e a partnert ebbe a dön rel indult volna, tényleg hatra ugrottál vol
tésbe, ha ötös magasságig megy a küzde na? Különben én is szívesen játszanám
lem? Mint a szavazatok sokaságából lát másként a 2 káró indulást, de a WBF eltil
szik, különbözőek voltak a vélemények. totta a Wilkoszt.
Minden megoldásnak van jó indoka, de a
Linczmayer: „44. Ha Észak színe a
legnépszerűbb az volt, hogy gémet játsszunk pikk, akkor az valószínűleg hatos, ha a
partner nemesében, és a két pont között a kör, akkor az ötös színnel szemben is vál
legrövidebb úton megyünk oda. Ha az el lalom a 4 kört. Az esetek nagyobb részé
lenfél 5 káróig küzd, a partner segítsége nél ben jobb, ha Észak a felvevő. Ha Észak
kül kitaláljuk, mi legyen.
nak erős egyenletes lapja van, akkor re
Páran tapasztalatlanságra hivatkoztak: mélem, hogy rossz kontraktba jutunk és a
Dienes: „4V. Bár nem játszom multit, s továbbiakban nem fog ragaszkodni ehhez
így nincs gyakorlatom, de azt hiszem, a 4 a konvencióhoz.”
kor licitre lesz megoldásunk, ha mást kell
Jól van, na. Viszont ha tudnánk, melyik
játszani. Szívesen m ondanék 3 kárót, ha laptípusa van Északnak, akkor mi lenne a
az ilyen lapot jelent.”
feladvány? A többiek eltűrték a multi hasz
Ne félj, a partnered nem passzolja le a 4 nálatát.
kört, ha nincs gyenge kettese körben. A má
Arvay: „4V. Észak: gyenge körrel sik mentegetőző szóvá teszi azt is, hogy mi a passz, gyenge pikkel - 4 pikk, erős egyen
minimum, ami Északtól elvárható:
letessel - 4 szán.”
Jakab: „24. Nem ism erem a multi 2 ká
Csepeli: „44. Minden megoldás érde
rót, de azt hiszem, azzal a lappal, amivel kel és nincs káróm.”
körben gémet vagy többet, pikkben 2 pik
Keil: „34. Partneremnek gyenge kette
ket akarok játszani, 2 pikket kell monda se lesz, de tudatnom kell vele, számíthat
ni. Ezen a kontra nem változtat. Persze tőlem bizonyos erőre és támogatásra.”
azok a ‘boldog’ em berek, akik mansban
Rendszer-ötletek:
beli ellen hatos jó pikket és egy treff ászt
Gál: „4V. Észak színét akarom játszani
is elvárhatnak partnerüktől, azok még ezen a magasságon. Mi egyébként a
természetesen pikk gém re is gondolhat Vikor konvenciót játsszuk erre a helyzet
nak.”
re - 4 treff transzfert kér az induló színé
Ne félj, jól tudod a válasz-struktúrát. A re, 4 káró egyenesen kéri az induló színét,
lapértékeléseddel is szimpatizálok, de a mi 4 kör ül. 4 pikk természetes.”
Fónimunk szinte sugárzik a boldogságtól. A
Bánki: „4V. (Vagy 44* vagy 44, meg
legoptimistább közben becsmérelte a rend egyezés szerint.) Major gémet szeretnék
szert:
játszani és teljesíteni.”
Szőts: „44. Ha partnerem nek pikkje
Winkler: „34. Valami még biztosan tör
van, nem licitálok többet. Ha kőrje van, ténik.”
A konvenció eredeti leírása szerint a 3
6-ra emelem. Ha erős lapjával 4 szánt
mond (gondolom, azt teszi), 64-ra ug pikk válasz hosszú saját pikk színt jelent
róm, és ha erre nem passzol (!), akkor inviterős lappal, de szerintem ésszerű ezt is
6¥-jét 7-re emelem, 64-jére 74?-et mon korrigálhatónak játszani. A következő ötlet
dok, 6 szánjára passzolok. Ettől a leosz ésszerűségéről kevesebbet tudok mondani:
Szvitacs: „Rekontra [eredetileg passztástól sem kedveltem meg a multikolort.
Miatta nem m ondhattam például 4<£-et, ra szavazott, majd kihúzta - S.S.]. Ha a
m ert az ellenfél 54-jára partnerem pasz- passz káró érdekeltséget jelent. Szóba jön

B B IPZ SÉ 1E T

19

Bánki: „♦B. Nem ad ütést, ellentétben
a többi színnel. A partnernek legalább
ötös pikkje van, a felvevő egy ideig talán
rosszul képzeli el a kiosztást.”
Na jó, megtévesztési értékét belátom,
passzív értékéről viszont kételyeim vannak.
Igaz, hogy ütést valószínűleg nem ad, de
tempót annál inkább. Ráadásul ha a felve
vő (vagy akár a partner) megüti és vissza
hívja a színt, ki kell találnom, mit dobjak.
A valószínűbb eset sem üdvösebb: a felvevő
üt az asztalon és valamelyik más színben
megadja az impasszt. A zt ütöm, és végjá
tékba kerültem, méghozzá úgy, hogy a pikk
kibúvó lapomat már elfecséreltem. Ha más
5. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
színnel indultam volna, könnyebb lesz ké
*B, VKB98, ♦KB96, *D1093
sőbb kitalálni, hogy biztonságosan folytathatom-e azt a színt, és ha nem lehet, való
Ny
t
K
D
színűleg még marad a pikkem kibúvó lap
passz
1 szán* passz
ként. Ilyenkor, ha elkerülhetetlennek lát
2♦
passz
2V
passz
szik, hogy előbb-utóbb végjátékba fogok ke
3 szán passz
passz
passz
rülni, inkább mindjárt az elején adjam meg
* : 15-17
azt az egy ütést, amit mindenképpen ad
Mivel indulsz?
nom kell, mintsem hogy később kettőt vagy
többet adjak.
Hívás
Szavazat Pont
Szó'ts: „4B. Nincs szükség aktív indu
*B
8
100
lásra,
mert a felvevő számára minden szín
♦ 10
3
80
rosszul van elosztva. Partnerem az asztal
♦3
1
70
terülése után azonnal látni fogja, hogy
♦6
0
20
1—4-4-4 az elosztásom, és pikkjeinek sor
Nem értem a pikk bubi nagy népszerűség rendjével megmutatja, melyik színben
ét. Elvártam ugyan, hogy egy-két szavazatot tud segíteni.”
kap, de azt nem, hogy rnegigézi az induláso
Ebben lehet valami; ha Északnak van
kat egyébként alaposan átgondoló fórumta annyi kis lapja, ami nem kell a szín tartásá
gok kétharmadát. Nekem a pikk indulás a hoz, hogy érthető, olvasható jelzést tudjon
második választásom lett volna; az első vá adni.
lasztásom - bármi más. Hát lássuk, mit
Arvay: „*B. (A valóságban is ezzel in
tudnak mondani védencük javára...
dultam, nem tudom milyen versenyen, a
Gál: „*B. Gyáva nyúl típusú megoldás, felvevő Matheovits L. volt, s a felvétel bu
de talán nem adom meg a 9. ütést.”
kott.)”
Csepeli: „*B. Nem segítek a felvevő
Már a memóriám is cserben hagy. Kibic
voltam az aktuális partiban, és esküdnék
nek aktív indulással.”
Dienes: „*B. Pikk csak mögöttem van, rá, hogy Gyula treffel indult.
Szvitacs: „♦10.”
a többi szín lehet jó, de könnyen ütést ad
Végre valaki! Ha kommentárt is mondtál
hat.”
Keil: „4B. Minden más kijátszás ütést volna, az előző feladványban adott rekontrádat is elnézném!
és tempót adhat.”

még a 4 kör, amire gyenge kettes körrel
passz, pikkel 4 pikk jöhet.”
Csak Terence Reese és Dávid Bírd
Bridge: The Modem Game c. könyvükben
találtam leírást az ellenfél kontrája utáni
válaszokról; náluk a rekontra azt jelenti:
„szeretnék 2 kárót játszani rekontrázva" A
passz semleges (“Te találtad ki, Tejátszd!”),
a többi licit változatlan. Mindenesetre ne
kem mindkét megoldás veszélyesnek tűnik,
ha a partner másképp képzeli a dolgot. Vi
szont az aktuális partiban jól sülhet el a re
kontra, mert Észak lapja... de az egy másik
történet, majd az indító kijátszás után.
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Winkler: „43. Véleményem szerint ez a
legnehezebb kérdés. Kíváncsi vagyok, mi
lesz a többség válasza!”
Szokatlannak tűnik a kislap hívás a
dáma-tízes-kilences mellől, de nemigen ad
olyan ütést, amit a tízes nem adott volna.
Ráadásul utána valószínűleg könnyebb lesz
kitalálni, folytatható-e a szín.
Linczmayer: „4B. A partnernél legfel
jebb négy pont van. Csak négyes színeim
vannak és az, hogy melyik a mi színünk és
hogyan kell kezelni, egyelőre ismeretlen.
Lehet, hogy a színt nem szabad meghívni,
vagy hogy kis-, közepes-, vagy a legna
gyobb lapot kell hívni.”
Oké, meggyőztetek, a színkezelési kérdés
fontos szempont. Például lehet, hogy a ká
rót a király hívásával kell megbontani, de
az indítókijátszásnál ezt csak Zia Mahmood találná ki. Ha pikkel indulunk, leg
alább azon nem kell töm ünk a fejünket,
hogy melyik lapot hívjuk a színből.
Jakab: „49 vagy 10 az indítási táblázat
nak megfelelően. A parti látszólag
rosszul fekszik. Látott hosszú figurás kör
a négyes kör mögött, valószínű 4-5 pikk
az asztali négyes pikk mögött, nem aka
rok tempót adni a pikkel, talán treffből
kisebb a tömés veszélye, mint káróból.
Különben is Szilágyi nem komálja a káró
indulást!”

Azért dacból adtam 20pontot a káró in
dulásnak. Ha Szilágyi be is küldi a válasza
it a következő fordulóban, akkora ó kedvé
ért nullát adok a káró támadásnak. A többi
hiányzó fórumtag is jelezze, mivel tudom
megvesztegetni, hogy küldje be a válaszait!
U .i.

Post festa a forduló 4. feladványához: miközben a fó
rumtagok nem kevesebb, mint hét megoldást talál
tak Dél első licitjére, az élő. lejátszott partiban a Dél
helyén ülő játékos valami egészen mást talált ki: két
körig merészkedett!
Talán hozzátartozik a sztorihoz, hogy Kelet kont
rája után, de még mielőtt Dél licitált volna, Észak
felkapta a fejét,,,Jaj”-t kiáltott, és kapkodott a 2 káró
licitkártyája után. A következő másodpercben észre
vette magát, visszahúzta a kezét, és azt mondta az el
lenfélnek: „Elnézést, semmi baj.”
Északnak egy káró indulása volt, jó 12 FP-tal és
3253 elosztással. Lepasszolta a 2 kört, ez lett a felvé
tel, s amikor asztalra tette a lapját, azt mondta a
partnerének: „Bocs, ez az én hibám. Bukd el és
játsszuk a kővetkezőt.” (Az ő szemszögéből akár 2-2
adu találkozásban is lehettek volna.) Mivel a felvevő
nek történetesen volt jó kőrje és jó lapja, sikerült tel
jesítenie a 2 kórt.
Pótkérdés a következő fórumra: Észak viselkedé
sét korrektnek tartom (azt az egy másodpercnyi ki
hagyást leszámítva, ami megeshet bárkivel). Délét
m ár kevésbé. Mit gondoltok, felhasználta-e a rendel
kezésére álló jogosulatlan információt?

A fórumtagak szavazatai
Árvay Gyula
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
Dienes Ödön
Gál Péter
Jakab Sándor
Keil Béni
Linczmayer Lajos
Steve Starkey
Szőts Gábor
Szvitacs Istán
Winkler Gábor

1.
44
34
34
44
34
34
34
34
34
34
34
34

2.
5*
54
4 szán
54
54
54
5*
54
54
54
4 szán
54

3.
1 szan/14
passz
24
passz
passz
24
passz
passz
1 szan/14
passz
24
passz

4.
44
44
44
44
44
24
34
44
44
44
rekontra
34

5.
4B
4B
4B
4B
4B
410
4B
4B
410
4B
410
43
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LICITFÓRUM 10. feladványai
1. Csapat, K-Ny beli. Dél lapja:
4KD1095, V964, ♦ , 4K D 983

Ny

I

passz
lt
passz
44
Mit licitálsz?

t

0

passz
passz

14
?

K

O

passz

3. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
4ADB4, VAK3, 4AKB2, 4 D 5

É

K

D

|/Jg|

2V*
passz
passz

passz
passz
?

11

passz
24

1*
kon tra
kontra

_____

Ny

í

passz

14
3*

N

O

2V*
passz

(41)]
34**
?

1

*: gyenge, **: kényszerítő

34
kontra
Mit licitálsz?

Ny

f

*: gyenge

K

2. Páros, É D beliben. Dél lapja:
4AB9, VA87, 4965, 4D 532

Ny

Ny

X

kontra
passz
passz
Mit licitálsz?
4. Páros, ált beli. Dél lapja:
4 , VKB10965, 4AK10874, 4 8
VIGYÁZZ! KÉTRÉSZES!

?

D
24
?

4.1 Mit licitálsz K elet 2V je után?
4.2 Mit licitálsz később, ha a licitm enet az
ismertetett m ódon megy tovább? (H a a 4.1-re
mást licitáltál, m int passz vagy 34, a 4.2-t ki
lehet hagyni.)
5. Csapat, ált m ans. Dél lapja:
4D987, VAD964, 46, 4K 97

Ny

f

3V*
kon tra
passz
kon tra
rekontra** passz

K

D

3 szán
passz
passzt

passz
passz
passz

ív

*: hosszú zárt minor, fogást keres, **: “Biztos vagy
benne?”, f: “Igen.”

Mivel indulsz?

PIATNIK Budapest Kit. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1
Telefon 3 88 -4 12 2, 388-4123 Fax. 250-0272

Fakó & N yíri ©

kamatozik!

V aBanq '9 5

M a g y a r K ü l k e r e s k e d e l m i B a n k R t.

- - - - - - - MKB- - - - - - FORINT ÉS DEVIZA FOLYÓSZÁMLA VEZETÉS
RUGALMAS BETÉTI LEHETŐSÉGEK
A LEGNAGYOBB BANKKÁRTYAVÁLASZTÉK
KEDVEZŐ KAMATOK
1052 Budapest, Váci utca 38., Telefon: 269- 0922, Fax: 117-2332
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41. Nemzetközi
Balaton Bridzs
Fesztivál
15. Kovács László Emlékverseny
Siófok - Hotel Ezüstpart
1 9 9 8 . június 2 5 - 2 8 .
Program

25. csütörtök
7.00 Dán Csapatverseny 1-5. forduló
26. péntek
16.00 Dán Csapatverseny 6-11. forduló
27. szombat
15.00 Mitchell Párosverseny 1. forduló
(Kovács László Emlékverseny]
21.00 Board-a-M atch Csapatverseny
2 8 . vasárnap
14.00 Mitchell Párosverseny 2. forduló
(Kovács László Emlékverseny]
19.000

Eredményhirdetés

V ersenyszabályok
A versenyen a Kontrakt Bridzs Nemzet
közi Szabályai (1997.) érvényesek, kiegé
szítve a Magyar Bridzs Szövetség Ver
senyszabályzatával .
1. A sárga jelű licitrendszerek (Kima
gaslóan Mesterséges Rendszerek) és a
barna jelű konvenciók használata tilos.
2. A Rendezőség által kiadott konven
ciókártya használata kötelező.
3. Erős mesterséges nyitólicitet (pl. 2
treff gémforsz) blöffölni tilos.
4.1 NT induláshoz minimum 10 figura
pont szükséges.
5. Párosversenyeken az egyes színindu
láshoz az első és második helyen legalább
10 figurapont szükséges vagy a 18-as sza
bály szerinti laperő.
6. Konvencionális vagy egyezményes li

cit esetén kötelező az ellenfelek figyel
meztetése.
7. 3 NT feletti licitekre tilos kopogni.
8. Ugró bemondásnál kötelező a STOP
kártya használata.

NEVEZÉSI DÍ J AK - NEVEZÉSI HATÁRI DŐ
Dán Csapatverseny 4 0 0 0 ,- Ft/csapat, 25.
csütörtök 16.00
Mitchell Párosverseny 1 5 0 0 - Ft /játékos, 27.
szombat 13.00
B oard-a-M atch Csapatverseny 2 0 0 0 ,- Ft/csapat,
27. szombat 20.00
DÍ J AZÁS
Dán Csapatverseny I. 30.000,—
Michell Párosverseny I. 30.000,—
B oard-a-M atch
I. 15.000,—
További dijak a résztvevők számától függően.
A versenyterem ben tilos a dohányzás.
S ZÁL L ÁS
Hotel E zü stp a rt-B 6 0 9 Siófok,
Liszt Ferenc sétány 3.
Tel.: 84/350-622, Fax: 84/350-356
Árak a Fesztivál résztvevőinek:
Kétágyas szoba reggelivel: 7 0 ,- DEM/nap
Egyágyas szoba reggelivel: 5 7 ,- DEM/nap
INFORMÁCIÓ
Homonnay Géza
1114 Budapest, Bartók B. út 15/d.
Tel: 1/165-8333, Fax: 1/372-0693
Hajlik Gábor
1033 Budapest, Zab u. 3.
Tel.: 1/387-3148
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Egy jó kis parti
a kupáról
A Welker-Benedek mérkőzésen a követ
kező lapokat kapták a játékosok:
46
Vxxx
♦ 108x
4AKB8xx
4DB109x -----7----- 42
HV u VKDxx
VABxxx
4B
N'
* 497xx
4D x
___ ?___ 49xxx
4AKxxxx
V9
♦AKDxx
48
A licit:

A felvevő eddig nem adott ki ütést. Még
van három vesztő pikkje. Ha az egyiket
magasan lopja, akkor lesz egy vesztő káró
ja is. Anders Tibi megtalálta a megoldást:
pikk királyt hívott. Kelet erre tehetetlen.
Ha lop, a felvevő leaduzik az asztalon vé
gezvén, s magas a két treff, kiad még egy
kört, vagy pikket ízlés szerint. Ha Kelet
nem lop - ez történt az asztalnál - a felvevő
most már lophatja magasan a pikket az
asztalon, s fellop egy kis kört is. Csak ma
radék két pikkjét adja ki. A másik asztal
nál a pikk király helyett kis pikk lopásával
kísérleteztek, amit Kelet felüllopott, s adu
hívással elbuktatta a felvételt.
I. P.

Kupadöntők 1 9 9 8 .

A Kupadöntőket 1998. június 6-7-én
rendezzük meg.
Az alábbi csapatok indulhatnak:
14
M agyar Kupa Országos: A győztesek az elődöntő
passz
lszan
passz
34
Pécs-M áté - Kertes
résztvevői
passz
44
passz
44
Miskolc Je z ső -B e n e d e k
kontra 54
kontra körpassz
Gyór-Siófok - INelker
Mezei Kati nem kevés tűnődés után a Csongrád — Taurus
káró bubival támadott. Leterült az asztal M agyar Kupa Budapest:
és Dél, Anders Tibi érthetően sűrű gon Szigethy — IBE-Nimbusz
dokba merült. Aztán nekilátott. Treff ász fészek — Galim
királyt játszott ledobván a vesztő kört, s
örömmel látta az eső dámát. Folytatta a Budapest Kupa:
treff bubival, kézből pikket dobott. Az el Rásonyi - Élte
osztás most már nagyjából világos volt. N ém eth-K M
Ny
Mezei

E
Cziífra

K
Honti

D
Anders

Fellopott egy treffet, majd lehívta a pikk
ászt. Itt most hosszasan mérlegelte a to
vábbi esélyeket. Ez m ost az állás:
4
Vxxx
4108
48x
4DB109
VABx
VKDxx
4
497x
4
4
4Kxxx
V
4KDx
*

Treff Kupa:
Helyszín: MBSz Versenyterm e, Budapest IX. kér.
Balázs Béla u. 35.
Kezdési időpontok:
június B án 14.00 úra
június 7-én 10.00 óra
LEB0NY01ÍTÁS: A Magyar Kupa Országos versenyében
a fenti mérkőzések győztesei indulhatnak. A csapato
kat sorsolással párosítjuk és 48 leosztásos mérkőzé
seket játszanak. A többi kupában az első forduló páro
sítása adott, és minden mérkőzés 32 leosztásos. Min
den kupában a két győztes játszik az első helyért, a
vesztes csapatok pedig a harmadik helyért. A hazai
csapatot sorsolással döntjők el.
MBSz
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Visszapillantó

OPB Döntő, avagy
út a győzelemhez
♦A 5

♦Axxx

VK7
♦xxxx
♦KDxxx

Vxx

♦Ax
♦KBxxx

♦6432
VA10842
♦DB
♦74
Nyugat 1 szán indulása és két passz
után mansban Délen két kárót licitáltam.
(Cappelletti: legalább 5-4 a nemesek
ben). Úgy gondoltam, hogy nem lehet jó
nekünk, ha az ellenfél 1 szánt játszik. Ha
a partnerem a várható két kör vagy két
pikk felvételben egyet bukik, akkor sem
írunk rossz partit. Szerencsére partnerem
a kórt választotta, és egy kis segítséggel (a
jótét lelkek nem hívtak adut) teljesítette
a felvételt. A 10. ütés után (négy ütést ki
adott: treff ász, két káró, egy pikk) hatot
már ütött. (Egy káró lopás, egy treff lo
pás, két pikk lopás a kézben, a pikk ász és
egy treff figura), így szerezte meg a nyol
cadik ütést:
♦V♦x
♦xx
* -

*DBx

♦-

♦ -

1—

NY

1

1

—

1

K

nem topszkórt írtunk volna, hiszen a leg
több asztalon Nyugat az 1 szán felvétel
ben treff indulásra 2 treff, 4 káró, 3 pikk
ütéssel általában 150 pontot írt.
íme, egy szlem:

* -

V9xx

A_
**A108
♦♦ Ebben az állásban a kezéből az egyik
minor lapot hívta, és az asztalról az adu
nyolcast tette. A +110 nagyon jól muta
tott a szkórlapon. Kiderült, ha kétszer
megbukjuk a felvételt még akkor is majd

♦Dx
VAxx
♦KDBxx
♦A D x
A licit:
Dél
Észak
1*
2*
24
3*
4*
5*
6 szán
14»: erős treff, 2£: 5 kontroll, 24,3^: ter
mészetes, 4£: kulcsfigurakérdés (treffben) 5 ^: 3db, nincs rövid szín
Az 5 treff válasz után úgy gondoltam,
hogy öt treff, öt káró ütéssel és a két m a
jor ásszal teljesíthető a 6 szán. (Tudtam,
hogy a 3 kulcslap miatt a partneremnél
van a két ász és a treff király, és mivel leg
alább két kárója van, szinte biztos, hogy a
káró húz, így csak a 3-2 treff kell a teljesí
téshez. Most 4-1 volt a treff, de volt treff
bubi.)
Az értékelésnél kiderült, hogy rajtunk
kívül egyetlen pár vett fel 6 szánt.
Még lett volna szlem:

I

♦AD5
VB109x
♦Axx
♦AKx
♦Kxx
VAxxx
♦KDx
♦DBx

2E
A licit:
Észak
141
24>
3 szán
passz

BRIDZSÉLET

Hétvége a Felsoházzal

Dél
1szán
2szán
4 szán

14?: erős
1 szán: 4 kontroll
24*: treffen kívül nincs ötös szín, négyes
színeket kérdezi
2 szán: én úgy gondoltam, hogy az ötös
színeket mondjuk (Ezzel a lappal nem
kell kört licitálni.)
3 szán: zárólicit
4 szán: szleminvit
(nem mertem 6 szánt mondani)
Látható, hogy a 6 szán vagy a 6 kör jó
felvétel, 3-2 kör és osztott kör figura vagy
Nyugatnál 4-es kör, Keletnél szingli figu
ra a teljesítés feltétele. Az adott partiban
Keletnél negyedik király-dáma volt, a 6
szánt nem lehetett teljesíteni. (Két asztal
nál mégis teljesült, Észak játszott és Kelet
a kör királlyal indult.) Az egész mezőny
ben csak mi nem játszottunk szlemet és
jóval átlag feletti partit írtunk.
Azért látható, ha Északnál a kör kilen
cest kis lapra cseréljük, a teljesítés esélye
lényegesen csökken. (A tízesről ne is be
széljünk.)

Argay Gyula

BALATONBOGlARON
a Hegedűs G.-Wiener, H egedűs O.-Trenka,
Trön-Balásy összetételű ju n io r válogatott
a honiatok hasonló korú együttesét látta
vendégül. A 60 leosztásos m eccsen
a vendégek 9 ponttal diadalm askodtak.

Szentiványi Gábor, hazánk londoni nagy
követe kereste meg a magyar Országgyű
lést, illetve Szász Domokost azzal a ké
réssel, hogy a brit parlament Felsőházá
nak bridzs csapata a nemes lordok buda
pesti látogatása során szívesen játszana
csapatmérkőzést a magyar Országgyűlés
csapatával. A Magyar Bridzs Szövetséget
Szász Domokoson keresztül kérték fel,
hogy nyújtson segítséget a verseny lebo
nyolítására, illetve nyújtson segítséget az
zal is, hogy a szövetség tisztségviselői kö
zül azok, akik valamilyen kapcsolatban
álltak az Országgyűléssel, szintén rendel
kezésre álljanak.
Kitűnő keretet sikerült összehozni, hi
szen a parlament csapatában Fazakas
Szabolcs ipari miniszter, Nikolits István,
a nemzetbiztonságért felelős miniszter,
Szabó Zoltán államtitkár mellett Je
szenszky Géza és neje, Tímár György,
Szász Domokos, Molnár Péter jelenlegi
képviselők, illetve Böhm András és Szé
kely Gábor önkormányzati képviselők
kaptak helyet és hozzájuk kerültünk a ke
retbe Homonnay Gézával, Ragályi Ist
vánnal és Póka Péterrel.
Az angol csapat igazán nagy nevekből
állt össze. Szerepeltek benne: Lord Gisborough és felesége, Macclesfield őrgróf
és felesége, Downshire márki és felesége,
Lord Carnock, Lord Stamp, Mountgarrat
vicomt és felesége, valamint James Hill és
felesége, Andrew Rainer és felesége. A
rendkívül kellemes találkozón kétszer ti
zenkettő leosztást játszottunk.
Az eredmények ugyan nem voltak fon
tosak, de azt hiszem, hogy mindenképpen
dicséret illeti a Böhm, Tímár, Fazakas,
Ragályi, Szappanos összeállítású csapa
tot, amely mindkét angol csapat ellen
nyert és nem vallott szégyent a másik csa
patunk sem, amelyben végül Molnár, Szé-

Kedves Zenebarát, ha szereti a zenét,
keresse fe l a Rózsvölgyi Zeneműboltot!
Címünk: V kerület, Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 118-3500

Több mint 160 000 cím!
0 könyv
0 kotta
0C D , CD -Rom
0 kazetta
0 hanglemez

E hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény jár!
Vasárnap is nyitva 11-18 óráig
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kely, Szász, Szabó, Homonnay és Póka
játszottak.
Végezetül bemutatok egy leosztást,
amely az egyébként az eredetileg csak ka
pitányi szerepre vállalkozó Fazakas Sza
bolcs nevéhez fűződik:.
*98x
Vx
♦A9xxx
*KBxx
*D x

—

t------- 4 x x x

TKB109xx My E
Vxx
♦K
D
♦DB108x
----------- *A 8x
*109xx
♦AKBIOx
VADxx
♦xx
*Dx

A 4 pikk felvétel ellen Nyugat a káró ki
rállyal indult. A felvevő ütött az ásszal, kör
ász, kört játszott, amit az asztalon a kilen
cessel ellopott. Ezután kis treff az asztal
ról. Kelet beütött az ásszal és káró dámakáró bubi következett. A felvevő a pikk tí
zesét Nyugat a dámával felüllopta és adut
hívott. Dél kézben ütött, kört lopott, majd
káró lopással kézbe jött és az utolsó adu
lehívásával treffre-kőrre beszorította Nyu
gatot. 4 pikk = 620 és 12IMP.
Csapatunk ezt a mérkőzést 18 IMP-vei
nyerte. A miniszter úr által felajánlott különdíjat a másik csapatunk ellen győzte
sen felálló Lord Stamp vezette team vitte
haza.
Kitűnő este volt, jó hírverés a bridzsnek
és remény arra, hogy a magyar parlament
képviselői legközelebb önállóan is legyő
zik a brit Felsőház csapatát.

H - 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Tel.: 204-0044 Fax: 204-0062
E-mail: Griffhotel@mail.matav.hu
Szállodánkat jó közlekedési kapcsolatai miatt üzletembereknek és turistáknak
egyaránt ajánljuk. A modern, 108 szobás szálloda minden szobája fürdó'szobás, színes tévével, telefonnal, hűtó'szekrénnyel felszerelt.
A házban a nemzetközi és a magyar konyha specialitásait egyaránt kínáló
Phó'nix Étterem és hangulatos Colibri Coffe Shop fogadja a vendégeket.
Rendezvényközpontunk 5 különböző' befogadóképességű teremmel konferen
ciák, tanfolyamok, zártkörű rendezvények lebonyolítására alkalmas.
Kikapcsolódásra vágyó vendégeink számára ajánljuk a Griff Squash & Fitness
Club-ot. A clubban 5 fallabdapálya, fitness terem, drink bár, illetve teremfoci és
aerobic is rendelkezésre áll.
Várjuk megrendelését:
szobafoglalás
204-2666
étterem - rendezvényszolgálat 204-0045

____
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Aachen - Vegyespáros
EB kevés sikerrel
1998 március 28.-április 3. között rendez
ték meg a vegyespáros EB-t rekordnak
számító 398 páros és 97 csapat nevezésé
vel. A magyarokat 5 pár képviselte: a Ká
sa hp. és Kerekes-Varga párok alkották az
egyik, a Mezei-Honti, Beck-Csehó és
Tichy-Vikor párok a másik csapatot. A
páros a Kása házaspárnak ment a legjob
ban: a 11. helyen kvalifikálták magukat a
120-as döntőbe, ahol sajnos visszaestek a
35. helyre, de így is a legjobb magyar he
lyezést érték el. Rajtuk kívül a KerekesVarga pár jutott döntőbe, ők a 65. helyen
végeztek. A többiek a vigaszversenyen
játszottak, Itt Mezei-Honti végzett a leg
jobb helyen, 26-odikak lettek.
Európabajnok:
Andersson-Larsson
61,09 %
2. d'Ovidio-Saul-Chemla 58,64 %
3. Lise-Damiani
58,36 %
A csapatversenyt tragikusan kezdtük,
az orosz csapat bemondott egy 6 szánt,
amiben 3-2 es pikkjük volt a dámával. Ez
Mezei-Honti kezében hetedik kisgábliszingli ász elosztásban találtatott. Az oro
szok nyertek 21-9-re és máris játszhat
tunk a későbbi győztes Bessis-Chemla
csapat ellen. Óriási adok-kapok meccsen
kaptunk ki 20-10 arányban. Megfordítot
ta volna a meccset az alábbi indítókiját
szási
probléma
megoldása:
4Dx,
VKDIOxx, ♦xxx, <!>Axx lapból kell indul
nunk az alábbi licitmenet után:
IV
24
2*
3*
34
4*
44
64
Az információk: 3 káróig minden licit
természetes, 4 treff vagy ötös, vagy kulcs
licit, 4 pikk kulcslicit. Eszter a kör ki
rállyal indult. Az adu jobb lett volna. A
lapok:

29
4 Dx
VKDIOxx
4 xxx
41Axx
4 xx
|
4 AKxx
V
V Axxxx
4 AKDBxx
R 4 xxx
*KB10xx
B
»x
4 BlOxxx
V Bxx
4 xx
♦ Dxxx
Ezután elindultunk fölfelé: MezeiHonti megbízható jó játéka stabilan hú
zott, a Tichy-Vikor pár nagy partikat írt és
néhány könnyűnek látszó partit rontott el.
A Beck-Csehó pár is rapszodikusan ját
szott, így nem sikerült felzárkóznunk az
élmezőnyhöz. Ezzel együtt a csapat na
gyon jó hangulatban, egyre jobban élvez
ve a játékot, végig egységesen küzdötte
végig a versenyt, amelynek tanulsága sze
rintem az, hogy licitben a mezőny előtt
jártunk, hála Szalay Gyuri komoly erőfe
szítéseinek, technikában sajnos ezúttal
nem voltunk annyira jók, és a szerencsénk
a béka feneke alatt járt. Másik csapatunk
rossz kezdés után egy ideig előttünk volt,
de végül nagyon visszaesett, és a mezőny
második felében végzett.
Végeredmény: 1. Bessis/Franciaország,
2. Wanner/Hollandia,
3. Ivavcic/Horvátország
Ez utóbbi óriási meglepetés és öröm:
végre érem Közép-Európának.
Végül néhány parti a csapatversenyről:
É-D beliben
4 A109xx
V xx
4 xxx
*B 9x
4 Dx
í
4 xxx
VAB98
HV
„ Vx
4 AKDBxxx
4 lOxx
___ 1___ * D108xxx
<4
4 KBx
VKDIOxxx
4

* AK7x
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30

E

K

D

Ny

passz
IV
kontra
14
24
kontra 34
passz
44
4V
kontra
passz
passz!
passz
A 2 treff kontrája 3-as pikket ígért. A 4
kört korrigálni kell 4 pikkre, hogy a rövid
aduval lehessen lopni a kárót.
Az indulás a káró ász volt. Dél lopott és
a kör királyt hívta, amit az ellenfél eltaka
rított az ásszal és újabb kárót hívott. A
felvevő lopott és reménykedve kihívta a
kör dámát, amire jobbra nem adtak.
Kezd nagy baj lenni. Következett a pikk
bubi, és nyert. A pikk királyba balról esett
a dáma. Az asztal átütötte az ásszal. Nyu
gat lapjai most már ismertek. Asztalról a
treff bubi következett, fedett a dáma ezt a
király - ütésben maradt. Az újabb pikket
Nyugat (Mariani, híres firenzei mesterjá
tékos) megütötte aduval, lehívta az adu
bubit és kárót hívott, amibe Kelet treffet
tett. Most kis treff a kilenceshez és az ász
hetes villa maradt a nyolcas felett. Egy
bukás, - 200.
A tragédia a túloldalon történt: Kelet
elindult 3 treffel, Dél lapjával 3 kört
mondtak, és Honti teljesen jogosan kont
rázott. Csakhogy itt a 3 treff idejekorán
leleplezte a treff fekvést, és így Dél az el
ső hét lap után tudta, hogy Keletnek már
csak treff van a kezében: -730, 14 IMP.
Tichy Eszti játszotta az alábbi mesteri
biztonsági játékot:

4 BlOx
V xxx
4 lOxxx
4 KlOx

V Axx
VKlOx
4 Kxx
4 AD9x
j
4 Dxx
Hy
„ V AB9xxx
Ní
R 4 Bxx
-----!----- 4 x
4 Kxxx
VD
4 Axx
4 B87xx

A licit:

Í

K

0

14
IV
kontra
lszan
passz
3szan
Az indulás kis kör:

Ny
passz
körpassz

Eszti ütött a kör dámával és kis treffet
hívott. Nyugaton az ellenjátékos egy pil
lanatra megállt gondolkozni, majd kicsit
tett, Eszti pedig a 9-est. A lapok nem fekhettek rosszul, és a biztonsági játék 11
IMP- hozott a csapatnak.
(Mint látható, a szerző a partik leírásá
ban elforgatta a tokokat. Vegyespároson a
hölgyek mindig Délen és Nyugaton ülnek.
A szerk.)
Végül egy double dummy parti: Kelet 4
pikkel indul és mindenki passzol.
V lOx
Vx
4 K9xxx
4 AKBIOx
4D
|
4 AKxxxxx
V AKxxxx
M¥
„V
4 AlOx
NT
" 4 Bx
4 xxx
-----------4 D9xx
4 B9x
V DB109xx
4 D8x
4 x
Az ellenjáték: treff indulás, üt az ász. A
folytatás treff király, Dél kárót dob. A
harmadik menetben hívott treff bubit Ke
let fedi a dámával, Dél lopja és kárót hív.
A felvevő üt az ásszal, pikk dámát ját
szott, majd kör ászt hívott kárót dobva, és
kör királyt, de a pikk tízessel belopó Eszti
megbuktatta a partit. A felvevő szidta
magát, hogy nem kör ász-káró lopást ját
szott, majd lelopta volna a treffet a pikk
dámával, de ez sem nyer: most körre az
elélopás buktat, káróban meg szűrku van:
ha a második ütésbe kárót dobunk el.

Vikor Dániel
(S mi van, ha a harmadik
ütésben Kelet nem fedi a treffet?
A szerk.)
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Varázslatos
nagy szlem
A káró nyolcas elbeszélése
(részlet Darvas Róbert „A pakli
szemével” c. könyvéből)
A klubban aznap este párosverseny volt.
Megjelent egy pár, amely azonnal magá
ra vonta figyelmemet. A lány húszas évei
nek elején, a fiú pár évvel idősebb lehe
tett. A fiú intelligens volt, igazi egyéniség.
Olyan fajta pacáknak néztem, akinek sze
relme bármelyik hölgy jó szerencséje le
hetett volna. Azért említem ezt, mert alig
két-három alkalommal tartott a kezében
azelőtt, hogy megtudtam: egész életének
értelmét ebben a lányban látta.
A lány egyéniségéből áradt a varázslat,
intelligenciája őszinte derűvel párosult.
Mindezzel együtt nem tartott sokáig amíg
rájöttem, a hölgy egy dologhoz egészen
biztosan nem értett: a bridzshez. Az em
berekről azt mondják, hogy még a legjob
baknak is van kis beütése. Julié apró el
mebajának mondható, hogy jól és sikere
sen akart bridzselni annak ellenére, hogy
ehhez semmilyen adottsága nem volt.
Amúgy biztos vagyok benne, hogy végte
lenül rendes és „hatékony” fiatal lehetett
- a bridzsasztaltól távol.
Johnny, aki első osztályú játékos volt,
természetesen mindent megtett, hogy se
gítse Julie-t célja megvalósításában, sokat
tanitgatta a lányt. Az eredmény az volt,
hogy Julié tudta a jó játékhoz szükséges
összes szabályt és szállóigét - mint emlí
tettem, intelligens volt - de tökéletesen
képtelen volt alkalmazni őket. Megjegy
zem, engem nem különösebben érdekelt,
hogy hogyan játszott. Attól fogva, hogy
megtudtam, Johnny szereti őt, türelmet
lenül vártam, hogy megtudjam, vajon
Julié mit érez. Következő alkalommal,
amikor engem neki osztottak, karcsú ujjainak begyén érezhető szívdobbanásaira
koncentráltam.
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Úgy tűnt, nagyon tetszik neki Johnny,
és szereti is - egy egészen kicsit. De nála
tok, embereknél - volt alkalmam m egta
nulni - mindig van valaki, aki csókol, és
valaki, akit csókolnak. Ezúttal Julié volt
az, akit csókoltak. De lehet, hogy csak egy
picurit hideg volt a természete. Lehet,
hogy kicsit megrémisztetté Johnny érzé
seinek ereje. Lehet, egyszerűen csak vár
ta a herceget fehér lovon. Akármi volt is
az ok, nem volt benne biztos, hogy hozzá
akar menni Johnny-hoz. De abban sem
volt biztos, hogy nem akar. Ha jól érez
tem a helyzetet, Julie-t éppen bármelyik
irányba ki lehetett volna billenteni.
Johnny úgy határozott, hogy aznap es
te, amikor a verseny után hazakíséri,
megkéri Julié kezét. Úgy érezte, néhány
órányi sikeres együttműködés az asztal
nál - szent elhatározása volt, hogy így lesz
- elősegítené, hogy Julié ne nézzen ked
vetlenül a szorosabb, tartósabb kapcsolat
elé. Hogy sikerült-e a terv a bridzsasztalnál? Igen is, meg nem is.
Julié legnagyobb hibája a kényszerítő li
citek indokolatlan alkalmazása volt. Ö rö
met szerzett neki ahogy’ nézhette, a dol
gok mozgásba lendülnek, és élvezte azt a
csöpp szenzációt, amit egy kényszerítő li
cit okoz. Johnny tudta ezt, és úgy félt
ezektől a licitektől, mint a tűztől. A baj
csak az volt, hogy természetesen néha a
kényszerítő licitek jogosan hangzottak el.
Ilyenkor, ha ő visszafogta a licitet és leintő
válaszokat adott, kimaradhatott egy-egy
szlem, Julié felháborodott csalódására.
Nos, aznap többnyire jó volt a lapjárás
és az este vége felé mérsékelten jól álltak.
De Julié többet akart. Két alkalommal is
erős lapot ígért licitjeivel, és Johnny mind
a kétszer indokolatlanul visszafogta a lici
tet: két szlem kimaradt. A fiú vállalt m in
den felelősséget és bocsánatért esdekelt helyesen, minthogy Julié erősködései tö
kéletesen helytállónak bizonyultak. Az
tán Johnnynak osztottak egy különösen
jó lapot, belicitált és teljesített egy kis
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szlemet. Julié öröme némi féltékenység
gel volt árnyalva - az ő két hatalmas lapja
tévútra ment.
Eljött az este utolsó robbere, mindkét
oldal írt egy-egy gémet. Julié alig fért a
bőrébe, ha a legkisebb okot is látta erre.
És akkor, Johnny, aki m ondjuk Délen ült,
engem is magának osztott, imigyen:
♦ A74
VAB93
♦ K842
*K 3
1 kört licitált. Julié arcáról le lehetett
olvasni, hogy igencsak elégedett lapjaival.
Ez volt a kezében:
♦ 653
VK42
♦ AB
♦ A9542
2 treffet mondott. Meghallva Johnny 2
szán licitjét, Julié elhatározta, hogy méltó
befejezést ad az estének, és nyílegyene
sen 4 szanra ugrott. Johnny megemlítette
2 ászát a Blackwoodra 5 körrel válaszol
va, és Julié azonnal 7 körre ugrott.
Egészen addig, amíg a pikk király indu
lás után le nem kellett terítenie lapjait,
Julié kedélyét nem borzolták kétségek.
—Attól tartok egy kissé túllicitáltam ezt
a kollekciót... - jegyezte meg óriási jó
kedvvel.
Éreztem, ahogy Johnny visszatartja a
lélegzetét amíg az asztal leterült, de utá
na viszonylag gyorsan összeszedte magát.
— Nem hiszem, - válaszolta bátran m inden rendben van, talán a kis szlem
biztonságosabb lehetett volna...
— Egész este nem volt egy nagy
szlemünk sem - exkuzálta magát Julié és úgy szerettem volna legalább egyet.
Igaz, a treffem így az asztalon kicsit moly
rágta látványt nyújt. Jó volna, ha kicsit
zártabb lenne. - nevetése egy kissé ter
mészetellenes volt.
Johnny a nyugtalanság jeleit vélte felfe
dezni Julié mosolyában, és hősiesen így
szólt:

BMDZSÉUET
- Ne aggódj, bárkivel megeshet. Gyö
nyörűen licitáltad a lapod. Most már min
den rajtam múlik - és felkészült a helyzet
alapos vizsgálatára.
Annyira aggódtam, hogy el sem tudom
mondani. Johnny teljesen reményvesz
tettnek tűnt - láttam a gondolatait két
ségbeesett szemében. Az első pillanato
kat nem az elemzésnek szentelte:
- H a teljesítem ezt a nevetséges
szlemet, - mondta magának - Julié telje
sen el lesz ájulva. Valahogy úgy érzem,
ezen múlik annak a sikere is, amit este
mondani akarok neki. Idétlen egy dolog,
de azt hiszem, ha ezt elbukom, csődöt fo
gok mondani utána vele is. Egyszerűen
meg kell csinálnom ezt az átkozott felvé
telt. D e hogyan? Tegyük fel, hogy a sze
rencse mindenben mellém áll. Ki lehet
egyáltalán úgy osztani a lapokat az ellen
félnek, hogy legyen esélyem a teljesítés
re? Lehet egyáltalán kezdeni valamit ez
zel a rettenetes treff színnel?
♦ 653
VK42
♦ AB
♦ A9542
♦ A74
VAB93
♦ K842
*K 3
- Lássuk csak. Tegyük fel, hogy minden
rendesen van elosztva, és minden
impassz ül. Akkor lehet ütni négy treffet,
a harmadik menetben lopással, - ez öt
ütés - három aduütés, három káró, és egy
pikk. Honnan jön a tizenharmadik? Mi
lenne, ha lopnék egy kárót az asztalon?
Aha! Ez talán működni fog.
- Nézzük. Az első pikket elvisszük az
ásszal. Aztán impassz a káró dáma ellen,
egy kis kör az asztalról, kettős impassz a
9-essel. Vissza a káró ásszal, újabb kis kör
a bubihoz. Káró királyt lehúzom, dobok
rá egy pikket az asztalról. Ellopok egy ká
rót a királlyal, Kezembe jövök a treff ki
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rállyal, elveszem az utolsó adukat az
ásszal. Most treff ász, treff lopást ját
szom, és jók a kis treffek. De az átkozott
mindenit, nincs lejárat az asztalra, hogy
hívhassam őket. O, átok! Ez nem fog mű
ködni. Mit kéne tennem? Ezt nem lehet
megcsinálni - egyszerűen nem lehet!
Egészen zaklatott voltam, szánakozóan
néztem rá és próbáltam elcsípni a tekin
tetét. Mikor végül sikerült, barátságosan
rámosolyogtam, amit egyúttal biztatás
nak is szántam, minthogy volt egy olyan
érzésem, hogy én voltam a probléma
megoldásának kulcsa. Rám nézett, és lát
tam, hogy remény gyűlt a kétségbeesett
gondolatai között.
- Istenem! - mondta - Lehetséges ez?
Felnövelhetem a káró nyolcast lopás nél
kül? Akkor két pikket dobhatnék az asz
talról, a káró királyra és nyolcasra. Igen,
ezt meg lehet csinálni, de csak ha Nyugat
nak D109-et osztottak káróból és csak két
adut, a dámát és a tízest. Ebben az eset
ben lennie kell valamilyen végjátéknak.
Ez tényleg az egyetlen remény. Rajta hát!
És elkezdett játszani. Itt a teljes kiosz
tás:
*653
YK42
♦ AB
* A9542
♦ KD982 ----- ------* BIO
VD10
‘
V8765
♦ D109
HY * ♦ 7653
♦ DB10
I
I * 876
* A74
VAB93
♦ K842
*K 3
Johnny elvitte az első ütést a pikk
ásszal, kicsit hívott a káró bubihoz, Nyu
gat a kilencest adta; lehúzta az ászt, esett
Nyugat tízese. A kör király és az ász beej
tette Nyugat dámáját és tízesét, aztán a
káró királyt, végül engem játszott ki, két
asztali pikket eldobott ránk. Johnny lopta
a pikk négyest az asztalon, és kézbe jött a
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treff királlyal. A kör bubi után ez a hely
zet alakult ki:
*V♦- ■
* A95
♦D
r — f------ * -

NY

K ; 8_

____ ?___ * 87
*7
V9
♦♦ 3
Johnny a kör kilencest hívta, és Nyugat
beszorult: ha treffet dob, az asztal treff
kilencese magas lesz, így pikket dobott,
azzal a halvány reménnyel, hogy a p art
nernél lehet a tizenharmadik a színből.
Johnny pikk hetese és az asztal treff ásza
vitte az utolsó két ütést.
Átnézett az asztal fölött Julie-ra és
ennyit mondott diadalittasan:
- Megcsináltam!
Julié, aki a játékot eleinte idegesen, ké
sőbb, ahogy Johnny ütést ütés után szer
zett meg, büszkén és boldogan figyelte,
szelíden ennyit mondott:
- Szerencsés volt, hogy ült a káró
impassz. Tudom, hogy hibáztam, amikor
olyan nagy szlemet mondtam, ami egy
impasszon múlt, de azon túl m inden
rendben volt, ahogy azt mondtad is az
elején. És nem is volt nehéz teljesíteni vé
gül is.
* DB

***
A Kicsi Nép hálásan kacagott, aztán a
pikk dáma ezt kérdezte:
- Végül boldogok lettek?
A káró nyolcas bólogatott.
- Remélem. Nem láttam Julie-t többet,
- mindketten vendégek voltak csak - de
Johnny pár nappal később visszajött elkö
szönni, és hallottam, hogy jópár klubtag
gratulált neki. Szóval azt hiszem a nagyszlem jó célt szolgált.

Fordította: Talyigás P é ter
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Kibiceltem
Tim Seresnek
Sydney-ben számtalan bridzsklub várja a
játék szerelmeseit, magam háromban is
megfordultam. Közülük az egyik a világ
hírű Hakoah Club Bondi Beach-en,
amely nívós szolgáltatásokkal (étterem,
casino, uszoda, játékterm ek sokasága,
konferenciaterem stb.) várja vendégeit.
A klub vezetője a magyar származású, ki
váló ember és mesterjátékos, Körmendi
Tibor. Rendszeresen segít a honi kultúra
folyamatos ápolásában, bemutatásában,
1998. február 16-án pl. Kabos László szó
rakoztatta a nosztalgiázó ausztráliai ma
gyarokat. A bridzsklub nem versenyezhet
az egyéb szekciók nyújtotta színvonallal,
de azért nem érheti szó. A szombatonkénti párosverseny nevezési díja 8 auszt
rál dollár (kb. 1100 Ft) klubtagoknak 6
dollár. Viszont kávé, tej, tea, aprósüte
mény kelleti magát ingyen.
Körmendi Tiboron kívül magyar aligalig fordul meg a versenyeken, de azért
akad itt is honfitárs. Johannával például
egy másik, a bridzsjátékot illetően rango
sabb klubban később sikerült egy
Mitchell párosversenyt megnyernem. E
klub világszerte ismert. Double Bay
Bridge Center. Bay St. 35-39. Lessons
Duplicate and Rubber Bridge lst. Floor.
Tel.: 9326-2072. Itt játszik a világ egyik
leghíresebb, legismertebb bridzsjátékosa:
a magyar származású Tim Seres.
Jó sorsom 1997. decem ber 7-én vasár
nap, koradélután vetett a klubba. Négy
öt asztalon folyt a játék, az egyiknél ma
gyarul (is) beszélnek. Odamegyek, bemu
tatkozom. A kérdésre, hogy játszani kívánok-e, vagy kibicelni (magam sem tudván
a helyes választ) azt mondom: is-is. A
szomszéd asztalnál ül a legjobb ausztrál
bridzsjátékos - mutat egy hölgy egy szem
üveges úrra: Tim Seres.
Felvillanyozódva ülök mögéje, megkér
ve engedélyét, amit szemüvege mögül hát-
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rapislantva ad meg - magyarul. A négy já
tékos körül öten, hatan már ülnek - szur
kolók. Nem hiszem, hogy mindenki értené
az eseményeket; először én sem. Robberbridzset játszanak. Szélsebesen! Néha
még alig-alig tudom a lapokat áttekinteni,
máris befejeződik a licit és megtörtént az
indítókijátszás. A játékosok aligha először
ülnek a partiban. Ebben a körben magya
rul kettőnkön kívül nem beszél más.
A játék szüneteiben, osztás közben be
szélgetünk. Van-e a kapcsolata a mai ma
gyar bridzzsel?? - kérdezem. Nincs - ka
pom a kategorikus választ. Mai magyar
játékost sem ismer, Magyarországon
1947 óta nem volt, nem sokat tud rólunk.
D e mit tudunk mi róla? Olyan gazda
gok vagyunk, hogy elfelejthetünk egy
ilyen bridzsóriást? Itt az alkalom, hogy
legalább valamelyest bemutassuk. Szeren
csém volt. Mintegy négy órát tölthettem
vele, figyelhettem játékát, hallgattam ki
váló magyarsággal, minden akcentus nél
kül adott válaszait. Röviden közzéteszem
mit tudtam meg Tim Serestől Tim Seres
ről és hogy milyennek ismertem meg én.
1925. április 1-én született Bécsben (fa
lujukhoz itt volt legközelebb kórház).
Családjával később Somogy megyében
élt, innen távozott bátyjával 1947-ben
egyenesen Ausztráliába, Sydneybe. Az
óta Double Bay-ben lakik. Haza egyszer
sem látogatott. Családja nincs, egyedül
él. (így még csodálatosabb ékes magyar
sága). Bridzsezni Sydney-ben tanult meg.
Ez is érdekes. Új hazába kerülve egy fia
talem ber első dolga az, hogy megtanuljon
bridzsezni? Véletlen! Cherchez la fém
mé! Itthon sakkozott (kiválóan) és kiván
dorolva is e téren kereste a lehetősége
ket. Egy hölgy sakk-klubot jelölt meg ta
lálkozójuk színhelyéül. Ott pedig bridzseztek is. így és itt ismerkedett meg a
játékkal és egy évvel később(!), 1948-ban
m ár ausztrál csapatbajnokságot nyert.
A zóta 23-szor nyerte el ezt a címet!! Ez
csak úgynevezett Interstate bajnokságai
nak a száma, amelyen minden ausztrál ál-
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lám plusz az Északi és a Fővárosi Terület
indíthatja egy-egy válogatottját.1973 óta
rendezik meg a nyílt ausztrál bajnokságot
is, amely egy hétig tart és több száz részt
vevője van. Tim Seres ebből nyolcat
nyert. 1960-80 között hat olimpián ját
szott, ötször Dick Cummings-szel. Leg
jobb eredménye 4., illetve 5. csapat-he
lyezés. 1971-ben és 79-ben 3. helyezést
ért el csapatával a Bermuda Kupán.
Ma is rendszeresen versenyez. A klub
ban hetente négyszer játszik csakis robberbridzset, elég nagy alapon (1 pont =
10 ausztrál dollár = kb. 1400 Ft) - s mint
ottlétem alatt bizonyította - nem is ered
ménytelenül. Játék közben (a partnerek
cserélődnek és körbeforognak) és legna
gyobb meglepetésemre táskáját, zsebrá
dióját és az asztal mellett bekapcsolva fü
léhez illeszti. Lóversenyt közvetítenek.
Nemcsak játékos, hazárdjátékos is, álla
pítom meg, s ezt Tim sem cáfolja.
Azt viszont nem tőle tudom, hogy rend
kívül szimpatikus, szerénynek is mondha
tó, neve ma is fogalom Ausztráliában. Oly
kor kissé gunyoros, néha epés megjegyzé
seket tesz egyik játékostársára - magyarul
-, hogy túl sokat beszél és ezt szóvá fogja
tenni. Meg is teszi, jóval később. „Otthon
nincs kivel beszélgetnie?” - veti oda (vala
hogy így), s a megszólított először nem is
érti miről van szó. „Mert itt van! ” - magya
rázza Seres. Hogy világosabbá tegye, ki is
mondja: „Túl sokat beszél!”
Tim Seres lapjait egyébként nehéz azo
nosítani, mert a kártyákat mustrálva veszi
fel, mintha ferblizne, vagy huszonegyezne,
az utolsó lapokat pedig gyors mozdulattal
szúrja - nem sorrendben - a már összefo
gott 10 közé. A játék tempóját ő határozza
meg, tekintélye egyértelmű. A játékosok
keveset beszélnek (ezért is volt feltűnő a 23 robbert játszó rendreutasított úr), jól ját
szanak, (nekem úgy tűnik) keveset hibáz
nak. Nincs veszekedés, perpatvar, szá
monkérés, utólagos értékelés, legfeljebb
Tim Serestől kérdeznek, fogadnak el ma
gyarázatot (talán még tanácsot is).
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Teljesen természetes rendszert játsza
nak, mindenki által egyértelműen ismer
tet,
Standard-Goren-szerűt.
Semmi
komplikáció, konvenció alig. Egy ideig el
tart, amíg rájövök, hogy négyes nemest is
indítanak és hogy nem kérnek! Minek?
Úgyis tudnak mindent egymás lapjairól,
egymásról. Kalandozás, blöffölés nincs
(vagy csak nem vettem észre). Játéktech
nikájuk kiváló és csak ritkán gondolkod
nak kicsit többet, teljesen indokoltan.
Tim Seres még játék közben is beszél
get velem - magyarul - Ezt senki nem sé
relmezi, ami szintén tekintélyével magya
rázható. Egyszer pl. szóvá teszem egy 2
kör felvétel elleni treff kettes indulását az
ász, tízes, kettesből. Azt mondta: „jónak
tűnt”. Jó lett! (Helyesebben nem lett
rossz.)
Egy partit lejegyeztem:

Partner

NN

T .S eres

NM

1 szán kontra
3♦
passz
Seres lapja: 497xx, * - , ♦D1098xx, *Bxx.
Utólag természetes licitnek tűnik, de az
asztal mellett, a gyors játékban aligha. Az
eredmény egyenlő, az ellenfélnek 4 kör
van benne.
A következő partit viszont Michael
Courtney: Play cards with Tim Seres c.
válogatásából emeltem ki.

Dél
Jordán

Nyugat
Seres

Észak
Kelet
Robinson Cummings

14
44

passz
2 szán
körpassz

passz

4K2
*8543
♦A104
*A 842
4B8
:----- 4A93
*D9762
1
*B10
♦K97
NT
" 4D8632
4-D93
I____ *1065
4 D 107654
*A K
4B5
♦KB7
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Indítókijátszás: kör hatos, amit visz az
ász. Kis pikk a királyhoz, amit Kelet ásza
üt. A kör bubi a királyé, majd Dél a treff
ásszal az asztalra megy és pikk impasszt
ad a tízessel. Nyugat ü t a bubival és most
mit hívjon?

*VD97
♦K97
*D 9

A_
¥85
♦A104
*842
----- í----MY í
R
-----1----*D765
¥♦B5
*KB

*9
V“
¥D8632
*106

A kör dámát nem, m ert lopás, adu ki
lences elvétele, majd treff király, treff és
az utolsó treffre elmegy a vesztő káró. Kis
káró hívásra üt ugyan a partner dámája,
de a felvevő bedobja a bubit és a káró
impassz után elmegy a vesztő treff. Seres
kiszámolta, hogy partnerének 3 treff, 3
pikk és 2 kör mellett 5 kárója van. Akkor
viszont Délnek csak 2 lehet. H a nála a dá
m a, akkor mindegy, a felvevő teljesít. Ha
2 kicsije van, akkor is mindegy, káró hí
vásra mindenképpen bukik, de ha bubija
van... Seres kihívta a káró királyt és a fel
vevő már nem tud teljesíteni, mert a 3.
káróért nem tud lemenni, így kiadja még
a treffet is, meg a kárót is. Tim Seresnek
ez volt az első partija, amely megjelent az
Australian Bridge Magazinban. Közrea
dója, Alán Truscott 1970-ben.

P allo s Im re

8 never, 9 ever:
Felvevövagy ellenjáték?
L á n y Cohen (U SA ) B O LS
B R ID Z S TIPPJE
Amikor kisfiú koromban a bridzsjátékkal
kezdtem ismerkedni, nagyapám a követ
kező tanácsot adta nekem: „Larry, ha a
bridzsben megszívlelsz néhány alapsza
bályt, sokra viszed majd.” Elvei közé tar
tozott: másodikként alacsonyan; harma
dikként magasan; 8 ever, 9 never (8 lap
pal mindig, 9 lappal soha).
Akkor nem sejthette, hogy én később
ezt az utolsó elvet a feje tetejére állítom és
ezzel későbbi sikereim alapkövét helye
zem el. Amit nagyapám megpróbált meg
értetni velem: a valószínűség-számításra
alapozva - 8-as hosszúságú színnel mindig
adjunk impasszt a dáma ellen, 9 lappal ez
zel szemben soha. Csak később bukkan
tam „Az összes ütés törvényére” (Law of
Totál Tricks) és akkor fedeztem fel az „8
never, 9 ever” (8 soha, 9 mindig) elvet.
Ebben az új aranyszabályban a 8-as és
9-es számjegyek az egy vonalon található
aduk együttes számára vonatkoznak. így
a 6-2-es aduszín 8 adut, az 5-4-es aduel
osztás 9 adut tartalmaz. A „mindig” és
„soha” szavak arra az eldöntendő kérdés
re vonatkoznak, hogy egy részjátékért fo
lyó küzdelmi licit során menjünk-e a hár
mas magasságra vagy sem? Az „8 never”
(8 soha) ajánlás, hogy küzdelmi licitben
hármas magasságon „sohasem” küzdjünk
a licitért, ha az ellenfél már ilyen magas
ságig licitált és vonalunkon csak 8 adu
van. Az „9 ever” (9 mindig) ezzel szem
ben azt jelenti, hogy 9 aduval a vonalun
kon hármas magasságig „mindig” küzde
ni kell a részjátékért.
Vizsgáljunk meg két példát. Dél az osz
tó, (általános mans) az alábbi lapot kap
ta: 4KD987, ¥A8, ¥A92, *1072. Ötös
nemesszínt játszanak és 1 pikkel indul.
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Nyugat 2 kőrös közbeszólása után part
nere 2 pikkre emeli. Kelet 3 kőrje után
döntenie kell. Bár nincs rossz lapja, még
se mondjon 3 pikket. Mivel 8 adunál több
nem látható a vonalukon a „8 never” sza
bály azt tanácsolja: 8 aduval 3-as magas
ságon „sohasem” ismételjük meg a szí
nünket az ellenfél licitje után. Ha partne
rének valóban 4 aduja van akkor majd
mond 3 pikket (”9 ever”). Ez lehet a tel
jes kiosztás:
♦A63
¥763
♦K864
*B94
----- i---- |*B52
♦ 104
¥KD1095
¥B42
♦ 1053
R ♦DB?
___ !__ *K865
*AD3
♦KD987
¥A8
♦A92
*1072
Az ellenfél egyszer bukik majd 3 kör
ben, mivel felülről kiáll 5 ütés. É-D úgy
szintén egyszer bukna 3 pikkben, mivel a
valószínű kör indulásra 5 ütést adna ki.
A kiosztás nem tartalmaz meglepetést.
Ehhez a mindennapos licithez képest tel
jesen normálisan vannak elosztva a la
pok. Mindkét vonalon 8 lapos találkozás
van és csak 8 ütést szerezhetnek. Miért ír
nának 3 pikkben negatív szkórt, amikor
az ellenfél megbukja a 3 kört?
Persze ha Délnek 6-os pikkje lenne a
fenti kiosztásban, úgy volna oka 3 pikket
licitálni (”9 ever” 6-3-as aduszínnel).
Csökkentsük le a fenti példában még a fi
gurapontok összegét is, hogy bebizonyít
suk, hogy a 9. adu birtoklása fontosabb,
mint egy további dámáé vagy bubié. A 2.
esetben tehát Dél ezt a lapot tartja:
♦K98752, ¥A8, ♦A92, *107 és ugyan
azon döntés előtt áll mint fent. Partnere
megemelte a pikket, és az ellenfél 3 körig
licitált. Ezennel 9 adujuk van és az „9
ever”-nek megfelelően most 3 pikket
mond és valami ilyesféle elosztást vár:

37
♦A63
¥763
♦K864
*B94
----- i---- [♦DB
♦ 104
H¥
„ ¥B42
¥KD1095
♦ 1053
1,1
* ♦DB?
*A D 3
___ ?___*K8652
♦K98752
¥A8
♦A92
*107
A 3 kör még mindig egyszer bukik, de
Dél most teljesíti a 3 pikket. A 9. aduja le
hetővé teszi a 9. ütés megszerzését. Mi
történik azonban, ha az ellenfél pikkje 31-ben van elosztva? Akkor egyszer meg
bukja a 3 pikket, az ellenfél azonban tel
jesíti a 3 kört. Ebben az esetben a pikk te
hát jó mentés!
Miért ennyire megbízható a „8 never, 9
ever”-szabály? Az oka egyszerűen meg
érthető, ha ismerjük „Az összes ütés tör
vényét”, amelynek a bridzsezők csak rövid
idő óta szentelnek figyelmet. A szabály
azt mondja, hogy az aduk együttes száma
(adjuk össze a két vonal legjobb színtalál
kozásában a lapszámot) hozzávetőlege
sen megegyezik a lehetséges együttes üté
sek számával (adjuk össze az ütések szá
mát, amit a két vonal a legjobb színében
elérhet). Amennyiben a figurapontok
nagyjából egyenletesen vannak elosztva a
két vonalon, 8 aduval többnyire 8 ütés és 9
aduval általában 9 ütés érhető el. Ez min
den bizonnyal kissé leegyszerűsítve hang
zik, az elv mégis meglepően robosztus.
Az ellenfél hármas magasságú licitjére
sokan még egyszer bemondják színüket,
pedig csak 8 adu van a vonalukon, majd
általában megállapítják, hogy egyik felvé
tel sem teljesíthető. Plusz 50 vagy 100 he
lyett mínuszt írnak ezek a játékosok.
Ezért meg kéne szívlelniük a fordított
aranyszabályt - az én BOLS TIPPEMET:
8 NEVER, 9 EVER
(8 soha - 9 mindig)

A német bridzsújság 1994 m árciusi számából
fordította Torma András
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A Bridge master
program ismertetése
Nagyon hasznos, a felvevőjáték fejlődését
elősegítő számítógépes program. 5 ne
hézségi fokozata van (I. a kezdőknek ... V.
a legjobb játékosoknak), melyek mind
egyike 30 felvevőjáték-problémát tartal
maz. Egy adott leosztásnál láthatjuk
Észak és Dél lapjait, valamint a licitet.
Kelet és Nyugat lapjait a program a felve
vőjátékunktól függően változtatja úgy,
hogy végül rávezessen bennünket a he
lyes játékra.
Például ha a 4AD9862 - 4B754 adufel
szereléssel 44 felvételt játszunk úgy, hogy
a külső színekből már hárm at kiadtunk,
és az a célunk, hogy ne adjunk ki ütést
aduban, akkor ha:
a) a pikk négyest hívjuk és az adu dá
mát tesszük, Nyugatnál K103-at fogunk
találni, és elbukjuk a felvételt,
b) egy lépést visszalépünk, és másod
szorra a pikk 9 mélyimpasszal próbálko
zunk, a program átrendezi Kelet - Nyu
gat lapjait, és a szingli tízes kiüt hátul,
megint elbukjuk a felvételt. így magunk
tól rájöhetünk, hogy a helyes játék a pikk
bubi hívása, amivel Nyugat K103 és K3-as
felszerelése ellen is védekezünk.
A 150 db fokozatosan nehezedő felve
vőjáték-probléma megoldása élvezetes
időtöltést ígér, ugyanakkor minden bridzsjátékos számára hasznos ismeretekkel
szolgál. Ha valamelyik feladványt nem
tudnánk megoldani, valamennyi partihoz
részletes és könnyen érthető magyarázat
tartozik. (Angolul!) Biztosak lehetünk ab
ban, hogy a feladványok megoldása, ill. a
feladványokhoz tartozó elemzések elolva
sása után felvevőjátékunk jelentős mér
tékben javulni fog.
A továbbiakban az első négy nehézségi
fokozatból mutatunk be egy-egy partit,
majd a végén két feladványt az ötödikből:
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I.
♦B54
V432
♦AK4
*A432
*AK32
VAK
♦D32
*K DB10
A felvétel 6 szán; az ellenvonal nem li
citál. Kör indulást kapunk.
11 biztos ütésünk van, a 12. ütést pikk
ben kell megszerezni, ami teljesül, akár
3-3 a pikk elosztása, akár Nyugaton van a
dáma. A program nem fogadja el azt a já
tékot, ha rögtön kis pikket hívunk a bubi
felé, ekkor ki fog ütni a szingli dáma Ke
leten.
így a helyes játék: a pikk ász lehívása,
majd kis pikk hívás a bubi felé.
II.
*D 92
V A4
* 5432
* 5432
* AB103
V32
* AKDB
* KDB
A felvétel 3 szán; az ellenvonal végig
passzolt. Indulás kör.
Nyilvánvaló, hogy ha az ellenjátékosok
ütéshez jutnak (pl: *A ), a kör ütésekkel
megbuktatják a felvételt. Délnek abban
kell reménykednie, hogy Keletnél van az
impasszolható pikk király.
H a tehát a pikk színben 4 ütést haza tu
dunk vinni, a felvétel teljesül. Mivel az
asztalhoz csak 1 lemenet van (kör ász), a
pikket óvatosan kell játszani. Ha Kelet
nek 4 vagy több pikkje van a király vezeté
sével, és a dámát hívjuk az asztalról, Kelet
nem fog fedni. Ha a hármast teszszük kéz
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bői, akkor blokkoljuk a színt, mert már
csak egyszer tudjuk megadni az impasszt.
Ha Dél megpróbálja a pikk blokkolását
elkerülni a bubi vagy a tízes tevésével,
Kelet fedni fogja a 9-t a királlyal, és a ne
gyedik pikkje magas lesz. Dél legjobb já
téka ha az asztali pikk 9-t hívja az első
menetben, és erre a 3-t teszi a kézből, fel
téve hogy Kelet nem fed. Másodszorra a
dámát hívjuk, így ha kell, harmadszorra is
meg tudjuk adni az impasszt.

III.
♦ A54
Y 432
♦ 54
<♦ 65432
♦ K32
Y AKDB10
♦ A32
♦ A7
A licit:

Nyugat
2^
passz
passz
Indulás:

É szak
passz
3£
4Y
YK

K elet

Dél

passz
kontra
passz
3Y
körpassz

A felvevőnek treffben, káróban, pikk
ben biztos vesztőütése van. El kell kerül
nie, hogy káróban 2 vésztője legyen. Nyu
gat a 24 licittel 6-os színt mutatott, Kelet
nek valószínűleg legalább 3 db aduja van.
így nem tűnik sikeresnek a 3. káró lelopása az asztalon. Dél legjobb esélye a fel
vétel teljesítésére a “vesztőre vesztő” já
ték: a harmadik káróra az asztalról pikket
dob, és megpróbál pikket lopni káró he
lyett. Ütve a káró ásszal, Délnek kárót kell
hívnia. Ha Nyugat harmadik menet kárót
hív, nem szabad az asztalon lopni, hanem
kis pikket kell dobni. Ha Nyugat nem ká
rót hív, a felvevő maga teszi ezt meg. így a
veszélyes káró lopást felcseréltük a bizton
ságosabb pikk lopásra. Délnek a pikk lo
pás előtt 2 menetben aduzni kell védekez
ve Nyugat 2 kőrje és 1 vagy 2 pikkje ellen.

111.

♦ AKD5
y KDB
♦ 5432
♦ A2

♦ 432
YA432
♦ AKDB
*D 3
A felvétel 7 szán; az ellenvonal végig
passzolt. Indulás: kis kör.
A felvevőnek 12 biztos ütése van. A 13.
ütést megszerezheti pikkben, ha az elosz
tás 3 - 3 , vagy pikk - treff beszorzásban,
ha a treff király és legalább 4 db pikk egy
kézben van.
A kör megütése után lehívjuk a másik
két kör figurát és a treff ászt. A treff ász
lehívása szükséges, mindegy melyik ellen
játékos, akit beszorítunk. Most káróval
kézbe megyünk, és a kör ász lehívása után
következnek a magas kárók.
Az utolsó káró figura lehívásakor ez az
állás:
♦ AKD5
Y-

♦ B1098
Y^ _

*K

♦5
♦ _
----- ;----NT

K

érdektelen

■
♦ 432
Y-

♦A
vagy:

érdektelen

♦ AKD5
Y♦5
A_
----- j----- ♦ B1098
„„
^ Y-

■ U it
♦ 432
y ♦A
*D
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Amint látható akár Nyugatnál, akár
Keletnél van a hosszú pikk és a treff ász,
a káró ász lehívására beszorul, és a többi
ütés a felvevőé.
Nézzük a két feladvány közül az elsőt:
a.)
* A43
V A43
♦ A654
*432
42
V2
4 KD32
*AKDB765
Felvétel: 7 szán.
A licit során Nyugat 5-1— 5+ majort
ígért.
Indulás: treff tízes, amibe Kelet a káró
bubit teszi
és a másodikat:
b.)
* 5432
VK654
♦K
* AB32
4KB6
V AD732
♦ B5432
* Felvétel: 4V.
A licit során Nyugat 2szan-nal (5 + - 5 +
minor, jó lap) közbeszólt.
Nyugat kis pikk indulását Kelet üti az
ásszal, majd kis pikket hív vissza. A bu
binkat Nyugat ellopja, és a kör 9-t hívja a
3. ütésben.

Argay Gyula

Megoldások
a.) A licit és az első ütésből kapott infor
mációk alapján feltehetjük, hogy Nyugat
elosztása 5-5-0-3, míg Kelet elosztása 4-45-0, így 4 lapos feladvánnyal állunk szem
ben:
4 A43
V A43
♦ A654
*432
4 KB 1098 ---J----- 4 D765
1
VD765
V KB 1098
♦" n * 4 B 10987
* 1098
“__* 42
V2
♦ KD32
♦ AKDB765
12 biztos ütésünk van, a 13. ütést csak
beszorítással tudjuk megszerezni. A káró
király és öt menet treff lehívása után az
alábbi álláshoz jutunk:
4 A4
V A4
♦ A65
♦4K B 10
•----4 D7
V KB109
1
r D7
♦HT
" 4 1098
* ■
I* 42
V2
4 D32
*65
Amikor ebben a helyzetben Dél a 6.
menet treffet hívja (az asztalról kárót
dob), Keletnek fel kell adnia az egyik ma
jor fogását (a kárót csak ő tudja tartani,
tehát azt nem dobhat).
Tételezzük fel, hogy Kelet pikket dob.
Most m ár csak Nyugat tartja a pikket, így
egy közönséges kétoldali beszorításhoz
jutottunk: Nyugat tartja a pikket, Kelet a
kárót, de akkor ki is tartja a kört? Most
azt az ászt kell lehívni, amelyik szín tartá
sát Kelet feladta - jelen esetben a pikk
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ászt, majd káró asz, kis karó következik a
kéz dámájához.
44
V A4
4 -

4K
V KB
♦4-

4 -----i---- 1 4 uv
. V D7
* 4 10
o
L .
4V2
♦2

A felvevőnek 4 vesztő kárójától kell
megszabadulnia. 1 kárót el tud dobni a
treff ászra, így 3db kárót kellene ellopni
az asztalon. Tudjuk, hogy Keletnek 2db
kárója van és mivel kör bubi tízese van,
felül fogja tudni lopni az asztalt. Ezért
Délnek más játékhoz kell folyamodnia:
meg kell próbálnia Nyugatot beszorítani
a minor színekben. Ehhez a következő
végállást kell elérnie:
4VK6

<45
Az utolsó treff lehívására mindkét el
lenjátékos beszorul: Nyugat a nemesek
ben, Kelet a pirosokban. Azaz Nyugatnak
meg kell tartania a pikk királyt, ezért az
egyik kőrjét kell eldobnia. A felvevő el
dobja az asztali pikkjét és most Kelet te
hetetlen. H a a kőrjétől válik meg, akkor
az asztali kör ász után az utolsó ütés a kör
4-es. Ha a káró tízest dobja el, akkor a
felvevő 12. ütése a káró 2-es, a 13. pedig
az asztali VA.
Aki részletesebben szeretne foglalkoz
ni ilyen típusú problémákkal, az Clyde E.
Lőve: Bridge squeezes complete (or winning endplay strategy) című könyvének
VII. fejezetét lapozza fel (The compound
squeeze, 185-235. old.).
b.) Nyugat 2szan közbeszólása és az el
ső 3 ütés alapján a feladatot már 4 lapos
nak is tekinthetjük, hiszen Nyugat felte
hető elosztása 1-2-5-5 és valószínűleg ná
la van a treff király dáma , ill. a káró ász
dáma. így a teljes kiosztás:
4 5432
V K654
♦K
<4 AB32
----- jj----- 4 AD987
4 10
V98
V BIO
♦ AD 1098
R 4 76
4K D 1098 ___ 0
<4 7654
4 KB6
V AD732
♦ B5432
4 -

4 -

4V-

D10
4D 10
4

<4 B2
é------ 4 D
H¥

„ VB
n

4~

“-----14 76
4VD7
4 B5
4 -

Amikor a 4 lapos végállásban a felvevő
a kezéből a kör dámát hívja, hogy elvegye
Kelet utolsó aduját, Nyugat beszorul:
- treff dobása esetén átütjük a dám át az
asztali királlyal, majd a treff kettes fello
pásával magas az asztal,
- káró dobása esetén az asztalról a kör
hatost tesszük és a káró ötös lopásával
magasítjuk a kézi káró bubit.
Ahhoz, hogy ez a típusú beszorítás mű
ködjön, Északnak és Délnek azonos szá
mú adujának kell lennie a beszorítás pil
lanatában. Az adunak azzal a képesség
gel kell rendelkeznie, hogy az asztalon is
és a kézben is vihessük az ütést az ellenjá
tékos dobásától függően.
így a felvevőnek a harmadik ütésben
Nyugat adu hívását a kézi ásszal kell meg
ütnie, majd kárót kell hívnia. Ezt Nyugat
megüti az ásszal, majd a treff királlyal foly
tatja. A király megütjük az asztali ásszal,
majd megfelelő számú keresztlopással el
érjük a bemutatott 4 lapos végállást.
Megemlítem, hogy Ottlik Géza &

BRIDZSÉLET

42
Hugh Kelsey: Adventures in card play cí
mű könyvének 5. fejezete foglalkozik
ilyen típusú beszorításokkal. Innen szár
mazik az alábbi érdekes példa is:

* AKDB108
VB

♦ 1095432
A_
----- í---- 1*5

*-

* 10
r AKD9875432
♦ AKDB86 m
* ♦7
*ADB1086 ---- "----l * K
* 976432
*6
♦-

* 975432
A felvétel 6 pikk; az indulás a kör tízes.
Kelet üt az ásszal, és hogy a teljes ke
resztlopást megakadályozza, adut hív vis
sza. A felvevő az adu kilences tevésével
már a második ütésben beszorítja Nyuga
tot. Ha Nyugat treffet dob, akkor a nyolcast
teszi az asztalról és a kézi treff színt fogja
lopásokkal felmagasítani; míg ha kárót
dob, akkor üt az asztal egyik magas adujá
val, majd az asztali kárót lopja magasra.

Magyar Bridzsélet
1 9 3 5 /0 8 /0 3 .
Az alábbi ragyogó felvételt Décsi László,
a magyar mesterjátékosok ranglistájának
(egykori) vezetője játszotta. Osztó Dél,
általános beli

♦AB10
*B82
♦AB2
*A1082
*74
-----1-----*KD8632
*64
„ *D
♦8754
HT R 401096
*DB954 -----5-----*K6
♦92
*AK109753
♦K3
*73

A licit menete:

Dél
D écsi

N yugat
D a rv a s

É szak
A lp á ri.

K elet
K eleti A.

1*
passz
2*
2*
3*
passz
3*
passz
4*
passz
4 szán
passz
6*
körpassz
Nyugat a pikk hetessel indult, Décsi ütött
az ásszal és adut hívott, majd miután Kelet
dámája esett, lehívta összes aduját, miköz
ben az asztalról pikket és treffet dobott és
gondosan figyelt.
Az utolsó adu lehívása után treff ásszal asz
talra ment, ekkor Kelet, aki treffjeit korábban
eldobta, már a pikk dámát adta. Ez most a
helyzet:
♦V♦AB2
*10
-----É-----* K

HY

0

* 4D109

♦9
y-

♦K3
*7
Most Décsi káró királlyal kézbejött és kiad
ta az ütést a pikk kilencessel Keletnek, aki
kénytelen volt a káró ász-bubiba belehívni.
Igazán szép felvevőjáték!
Érdekes, hogy a szlem teljesítését esetleg
meg lehet akadályozni, ha Kelet számít a vég
játékra. Tudhatja ugyanis, hogy be lesz szorít
va, és nincs más menekülése, mintha csapdát
állít fel a felvevőnek. Ha Kelet nem tartja meg
ugyan a treff királyát, de egyik kárója helyett amelyet még korán el kell dobnia, hogy a fel
vevő a tervét fel ne ismerje - egy kis treffet
tart, akkor a parti esetleg feltartható. A harmadlagos káró dámát nem érdemes tartani,
mert akkor biztos a kényszerhívás, mint ahogy
az adott esetben történt. A káró impassz ellen
pedig elég a dubló dáma. Ha tehát eredeti ter
véhez képest ilyen körülmények közt juttatja
felvevő az ütést Keletnek, akkor utóbbi kis
treffet hívhat és a felvétel kétszer bukik. Lehet
azonban, hogy Dél észrevette volna a „manő
vert” és akkor viszont káró esésre játszik.

[Hernád István]
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Eredménylisták, 1998.
március-április
BUDAP E S T I SOROZAT
GAMAX KUPA
1. Szalay-Szilágyi
2. Beck-Csehó
3. Dienes-Vikor
4. Zempléni-Hajdú
5. Gyulay-Kotányi
6. Réti-Gabns
7. Szappanos-M acskásy
8. Acél-Varga
9. Kállay-Kiss
lO.Argay-Zoller
11. Oörnyei-Dörnyei
12. Múd-Scharnitzky
13. Csepeli-Czímer
14. Bárczy-Benedek
1S. Trenka-W ínkler
16. Gál-Rásonyi
17. Balázs-Fazakas
18. M arjai-M arjaí
19. Nagyiván-Kerti
29.0rm ay-Siba
21. Patzkú-M ajoros
22.Tülgyesi-Sapkézné
23.0arék-Novuttny
24.Sándor-Szdts
2 5 .Kállai-Germán
26.Fekete-M adarász
27. Klein-Pásztor
2 8 .Hegedűs-Zempléni A.
29.Baksai-Kormos
3 0 .Mészáros-Gyenge
31. Szalka-Bánkiné
32.Nagy ll.-Nyárádi
33.Znmbori-M ráz
34.Bikki-Zách
35.Barké-Riborics
36.Harangozú-Szamos
37. Bozzai-Kavács
38.Talyigás-0rasny
39.Andrásfai-G ráf
4D.Rényi-Jankú
41. Baingh-Popper
42.Bakos-M akra
4 3 .Ötvös-Gombár

1042,52
1012,38
1010,88
992,73
992,49
986,73
980,41
972,64
986,54
985,37
960,90
958,90
958,83
948,27
948,49
942,35
934,44
928,83
920,88
906,34
902,91
896,01
886,31
884,40
874,36
872,24
868,02
865,46
864,19
862,21
861,34
858,70
856,80
856,78
855,28
853,96
852,38
848,80
840,26
839,35
829,65
828,61
827,65

62,05
60,26
60,17
59,09
59,08
58,73
58,36
57,90
57,53
57,46
57,20
57,08
57,07
56,44
56,34
56,09
55,62
55,17
54,81
53,95
53,74
53,33
52,76
52,64
52,05
51,92
51,67
51,52
51,44
51,32
51,27
51,11
51,00
51,00
50,91
50,83
50,74
50,52
50,02
49,96
49,38
49,32
49,26

44.Mezei-Honti
45.8artök-Zsák
46.Rnsta-Hegedűs
47.Kabai-Révész
48.Gyárfás-Kalm ár
49.M artinkú-Baláspiri
50.Éliás-Glatz
51. Nyárádi-Nyárádi
52.K iss-M észáros
53. Juvancz-Pavlik
54.V ass-Stern
55.Zoiler-Jusztin
56.8uknwski-Visnynvszki
57. Farkasné-K ertész
58.Hazai-Hittmann
59.Búdis-Lukácsi
BO.Nádasi-Szabn
61. Gasztonyi-Bajorné
62.Jakus-Pál
63.Éless-lványi
64.8öszörm ényi-0nby
65.M dricz-W esely
66.Gueiminn-Hajdu
G7.Knmor-Vida
GS.Beck-Trencséni
GB.Túth-Hnrváth
70.B nknr-K irschner
71. Kovács-Veress
72. Ferenci-Krajcsovits
73.M acskásy hp.
74.Szatm áry-Reisz
75.Kotányi-Bohner
7G.Varga-Szabó
77. Svábné-Wér
78. Kéri-Winkier
7 9 .Szabó-Bózsa
80.Szendrei-G áspár
81. Gyertyán-W apler

825,87
825,24
821,29
819,93
816,51
814,08
812,59
812,04
806,47
801,71
799,12
793,73
788,20
786,71
784,68
780,35
773,72
772,32
772,09
771,73
771,39
770,14
765,45
756,86
755,44
755,17
753,55
751,18
741,13
734,33
725,94
709,73
702,50
700,94
693,50
684,46
674,87
670,37

49,16
49,12
40,89
48,81
48,60
48,46
48,37
48,34
48,00
47,72
47,57
47,25
46,92
46,83
46,71
46,45
46,05
45,96
45,96
45,94
45,92
45,84
45,56
45,05
44,97
44,95
44,85
44,71
44,11
43,71
43,21
42,25
41,82
41,72
41,28
40,74
40,17
39,90

3 l KUPA
1. Iványi-Éless
2. Vékony-Számos
3. Zsák-Bartúk
4. Hegedűs-Hegedűs
5. Andrásfai-G ráf
6. Talyigás-Grósz
7. Aczél-Varga
8. Réti-Gabos
9. Fodor-Kovács
10. Nagy ll.-N yárádi

681,35
678,28
665,47
663,22
641,10
638,28
636,80
634,26
621,60
620,39

61,72
61,44
60,28
60,07
58,07
57,82
57,60
57,45
56,30
56,19

04

11. Harangozó-Kerti
12. Dörnyei-Dörnyei
13. Zomborí-Mráz
14. Hámori-Fris
15. Niknlits-Benedek
16. Juvancz-Pavlik
17. Kuttner-Széles
18. Gundel-Pál
19. Nagy-Rácz
20.Balázs-Fazakas
21. Éliás Glatz
22.Bikki-Jusztin
23.Gyulaj-Lénárt
24.Ferenci-Zách
25.Beck-Csehú
2B.Kovács-Marjai
27. Argay-Hajdu
2 8 .Kovács-Kovács
29.V ass-Stern
30.Komor-Vida
31. Czimer-Szalka
32.Zempléni-Drmay
33.Talyígás-Kotányi
34.Ferge-Kozmányi
3 5 .Gyárfás-Kalmár
36.Bödis-M arjai
37. Kállai-fodor
3B.Szendreí-Gáspár
39.Bukowski-Visnyovszki
40.Tichy-Horváth
41. Gyulay-Kotányi
42.Tülgyesi-Nemes
43.M acskásyhp.
44.Kéri-W inkler
45.Gasztonyi-Vasvári
46.Titsch-Patzkó
47. Kleín-Pásztor
48.Fodor ll.-Hiilvely
49. Boszörményi-Doby
50.Darók-Novottny
51. Ötvös-Gombár
52. Jakus-Pál
53.Hittmano-Tala
54.Szigeti-Gyulay
55.M adarász-Fekete
56.Guelmino-Hajdu
57 Rosta-W ieoer
58.M óricz-W esely
59.Szabú-Tátos
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617,57
615,42
612,18
611,01
610,26
606,76
599,41
596,90
595,46
594,53
591,82
588,24
588,22
582,70
582,41
582,15
581,30
577,87
577,08
575,38
574,84
566,38
560,13
558,66
556,99
555,82
554,33
551,28
551,22
548,16
544,06
539,56
537,31
536,53
534,85
526,89
526,70
5 25,84
525,71
523,16
519,16
518,76
517,32
516,08
515,62
512,11
511,74
5 88,42
507,99

55,94
55,74
55,44
55,35
55,28
54,96
54,29
54,07
53,94
53,85
53,61
53,28
53,28
52,78
52,75
52,73
52,65
52,34
52,27
52,12
52,07
51,30
50,74
50,60
50,45
50,35
50,21
49,93
49,93
49,65
49,28
48,87
48,67
48,60
48,45
47,73
47,71
47,63
47,62
47,39
47,03
46,99
46,86
46,75
46,70
46,39
46,35
46,05
46,01

60.Beck-Trencséni
61. Kristűt-Borbélyné
62.Bleuer-Fövényi
63.Nyárádi-Nyárádi
64.Kovács-W ér
6 5 .Varga-Szabó 1.
66.Farkasné-K ertész
6 7 .Zempléni-Mód
68.N ádasi-Szabó
6 9 .Bakos-M akra
70.Baksai-K orm os
71. Szatm áry-Szentes
72.Zalai-Ferenczy
7 3 .Gyertyán-Farkas

506,12
500,10
4 9 8 ,3 0
4 85,59
478,85
4 78,54
478,04
477,89
4 64,00
447,80
440,81
4 30,40
4 24,62
410,93

45,84
45,30
44,41
43,98
43,37
43,35
43,30
43,29
42,03
40,56
39,93
38,99
38,46
37,22

M - Á G N E S KOPA
1. Fodor ll.-Vida
2. Mezei-Kemény
3. Tichy-Vikor
4. Balázs-Fazakas
5. Bartis-V arga
6. Szilágyi-Szalay
7. Tala-Hittmann
8. Kováts-Nyárádi
9. Beck-Trencséni
10. Zempléni-Scharnitzky
11. Zsák-Bartók
1 2 .V ass-Stern
13. Réti-Gabos
14. Argay-Rásonyi
15. M akra-Bakos
16. Balogh-Popper
17. Fm ber-Juvancz
18. Szamos-Nagyíván
19. Nagy ll.-Nyárádi
2 0 .Fekete-M adarász
21. Aczél-Hajdu
22.Nagy-Ferenci
23.Gál-Talyigás
24.Bikki-Zách
25.Beck-Csetió
26.Szatm áry-Szegedi
27. Gyulai-Lénárt
28.Székely-8oby
29.M arjai-Szabó
3 0 .Gyárfás-Kalm ár
31. Dörnyei-Balásy
32.Koncz-Koncz
33.Éless-lványi
34.Keil-M inarik

927,11
9 23,96
905,71
8 99,90
8 95,46
895,40
890,07
878,27
876,10
876,03
875,83
8 64,02
8 6 2 ,4 3
856,21
8 4 3 ,8 5
8 36,48
8 36,25
835,75
8 30,32
8 23,09
8 22,28
814,64
8 09,05
799,63
797,82
795,71
795,46
793,67
792,83
792,59
792,55
785,37
783,46
782,73

60,36
60,15
58,97
58,59
58,30
58,29
57,95
57,18
57,04
57,03
57,02
56,25
56,15
55,74
54,94
54,46
54,44
54,41
54,06
53,59
53,53
53,04
52,67
52,06
51,94
51,80
51,79
51,67
51,62
51,60
51,60
51,13
51,01
50,96
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35.Czimer-Ribényi
36.Harangozó-Vékony
37. Macskásy hp.
38.M arjai-M arjai
3 9 .Fodor-Kovács
40.Andrásfai-Grá1
41. Baksai-Kormos
42.P etrás-P oór
43.Gárdos-Patzkó
44.Bukowski-Visnyovszki
4 5 .Kovács-Kovács
46.0arók-W ér
47.Gyulay-Kotányi
48.Nemes-Földesi
49.Hegedús-W inkler
SO.KIein-Pásztor
51. Vaday-Nagy
52.Jakus Pál
53.Varga-Szabd 1.
54.Bohner-Kotányi
55.Zombori-M ráz
56.Éiiás-Glatz
57. Farkasné-K ertész
5 8 .Mészáros-Gyenge
59.ligeti-Snteriusz
60.M óricz-W esely
61. M észárns-Berkes
62.Eerge-Kozmányi
63.Tóth-Horváth
64.K iss-M észáros
65.K rischner-Bokor
66.Révész-Kristót
G7.Zempléní-0rmay
6B.Gasztonyi-Vasvári
GO.Fodnr-Kállaí
70.Kéri-W inkler
71. Nádasi-Szabó
7 2 .Rosta-Hegedűs
73.Szendrei-G áspár
74. Andrási-Dienes
75. Kovács-Magyar
76.Ferenczy-Zalai

45

781,86
781,61
781,32
778,48
777,13
770,58
761,99
761,95
759,11
752,39
750,99
750,01
743,97
738,11
737,15
735,62
733,63
725,64
723,01
722,63
716,27
715,19
708,46
707,22
701,79
700,86
699,17
6 9 6 ,6 2
6 9 5 ,4 8
6 9 0 ,4 5
6 9 0 ,4 2
678,74
6 74,44
670,80
6 6 2 ,5 4
647,41
642,11
6 4 0 ,4 4
6 3 8 ,9 5
6 3 3 ,3 9
551,63
549,01

SZEKSZÁRD 1998.
CSAPATVERSENY
1. GINGER
Csehó, BecK M„ Nyárádi I., Nyárádi G.
2. PBP
Dűrnyeí G„ Jancsú, Serdült, Dürnyei Zs.

50,90
50,89
50,87
50,68
50,59
50,17
49,61
49,61
49,42
48,98
48,89
48,83
48,44
48,05
47,99
47,89
47,76
47,24
47,07
47,05
46,63
46,56
46,12
46,04
45,69
45,63
45,52
45,35
45,28
44,95
44,95
44,19
43,91
43,67
43,13
42,15
41,80
41,70
41,60
41,24
35,91
35,74

16G
160

3. VIKOR
157
Mezei, Honti, Kikor, Dienes
4. BÉN
155
Keil, Marjai, Marczona, Minarik
5. GALIM-Vaspharm
150
Széles Cs., Kuttner, Gál, Zöld
G. FÉSZEK I
140
Gabos, Czímer, Argay, Réti
7. HUNGAROING
139
Kállay, Kiss, Hegedűs, Balázs
B. VIDOR
137
Bánkiné, Bozzai, Vida, Komor
9. GYÜR-Budalakk
137
Bánki, Balogh, Harsányi, Éliás
1 0 . TOLNATEJ SE I
134
Árvay, Vági, Szvitacs, Horváth
11. BABONA
133
Eless, Iványi, Söpkézné, Tölgyesi
12. IFI-SZ
129
Szalay, Szilágyi, Szabó Cs., Marjai P.
13. PATZKO
123
Patzkó, M ajoros, Gárdos, Makay
14. ZSÓFI
123
Kertész Zs., Zempléni A., Kotányi B„ Tóth A.
15. BIKINI
120
Bikki, Szabó J., Baán D., Jusztin
1G. LÁMPÁS
120
Nagy E., Ferenci Gy., Kovács Gy., Papp L.
17. TOLNATEJ SE III
118
Kincses, Kovács, Kincses, Steib
18. IFIM
109
M acskássy, Minarik Á., Keil, M arjai, Kerényi,
Minarik G.
19. ÁGAMAZSU
101
Borsós G., Lengyel Zs., Székelyi M„ Vuray Á.
20 TOLNATEJ SE II
97
Rózsa, Horváth, Fazakas, Baranyai
SZEKSZÁRD 1998.
PÁROSVERSENY
1. Bánki-Balogh
2. Éliás-Harsányi
3. Mezei-Honti
4. Széles-K uttner
5. S erdölt-Jancsó
6. Szilágyi-Szalay
7. Dienes-Vikor
8. Beck-Csehó
9. Árvay-Vági

1027,5
1004,7
974,8
9 5 5 ,4
954 ,8
9 4 2 ,9
942 ,9
926,7
9 2 2 ,0

61,16
59,80
58,02
56,87
56,83
56,13
56,13
55,16
54,88

46

10. Kovács A.-Dessewfty
11. Czár-Szabó J.
12. Gabos-Réti
13. Rózsa-Horváth
14. Tölgyesi-Söpkéz
15. Argay-Czimer
16. Gasztonyi-Solt
17. Nyárádi hp.
18. Hegedűs-Hámori
19. Nagy E.-Ferenczi
20. G ardosM akay
21. Gál-Zöld
22.Komor-Vida
23.Szvitacs-H orváth
24.Bozzai Bánki
2 5 .Kovács Gy.-Papp L.
26.Bikki-Jusztin
27. Baranyai-Fazekas
28.Eless-lványi
29.Patzkó-M ajoros
30.Balázs-Kállay
31. Szabó L.-SzabóT.
32.V ass-Stern
33.bye
3 4 .Kincses E.-Kovács G.
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919,5
905,9
898,0
867,4
865,2
855,2
852,5
849,2
838,1
832,5
827,6
820,6
819,3
812,4
763,0
756,6
742,2
740,2
739,7
730,1
724,7
723,4
693,7
672,0
663,6

54,73
53,92
53,45
51,63
51,50
50,90
50,74
50,55
49,89
49,55
49,26
48,85
48,77
48,36
45,42
45,04
44,18
44,06
44,03
43,46
43,14
43,06
41,29
40,00
39,50

I B B F 1 9 3 8 .
CSAPATVERSENY
1. GYŰR-Budalakk
195
139
Balogh, Bánki, Éliás, H arsányi
2. GALIM
194
88
Gulyás, Szalay, Kemény, Gál
3. IBUSKA
193
87
Csepeli, Kuttner, Szíts, Bíró, Széles Cs.
4. DIÉNES
186
78
Dienes, Földi, Monori, Zöld
5. ZACSEK
183
87
Argay, Zoller, Gabos, Czímer
6. BENEBEK
181
64
B artis, Honti, Mezei, Szalka, Szász, Varga
7. IBE
186
45
Szappanos, Jakab, Koltai, Szilágyi, M acskásy
8. HAJDÚ
179
44
Hajdú, Kelen, Ormay, Zempléni
9. PEDRD
175
43
Siba, Rásonyi, Trenka, W inkler
1 0 . YU97
170
19
Duricic, Parezanin, Slipcevic, Radisic
11. VÉKONY
166
1

Vékony, Talyigás P, Drasny, Talyigás A.
12. EcoSoft
165
-2
* Aczél, Falus, Marjai Gy., Marjai R, Szabó L.
13. DARVAS
164
-1
A ndrási, Harsány, Zipovski, Markovié
14. INTERFACE
163
2
Bódis, Kalmár, Marczona, Minarik,Lukácsi,
Marjai G.
15. GORACO MILANO
163
-4
Szenberg, Russyan, Zaremba J „ Zaremba M.
16. ARTEMIX
161
-14
Bikki, Kerényi, Kertész, Gárdos, Reszler
17. WELKER
160
-9
W elker J „ W elker K„ W elker 0., Lovász P.
18. „BUZOGÁNY”
160
-12
Éliás, Poor, Fekete, Kleinné, M adarász
19. JUNIOR
160
-17
Hegedűs 0., Trón, Hegedűs G., Tichy
2 0 . HEGEDŰS
159
-10
Wiener, Hegedűs, Jakus, Pál
2 1 . GABÓ
158
-12
Kisgyorgy, Szalay, Nagyiván, Szamns
2 2 . GER0
151
-4 7
Gerö, Pietri, Ütvösi, Borewicz, Vikor
2 3 . HUNGAR0ING
147
-5 7
Fazakas, Balázs, Fodor, Hülvely
2 4 . GINGER
145
-6 4
Beck, Nyárádi I., Kováts, Nyárádi G„ Nagy, Bozzai
2 5 . NÖVI SAD
144
-8 5
Dobrosavljev, Radojcic, Bulajic, Dordelic
2 6 . MIXED
144
-6 3
Gundel, Topolyi, Tóth, Pál, Kardos, Varga
2 7 . VEGYES
136
-9 6
Oláh, Ötvös, Tanos, Gulcsik, Gombár
2 8 . MINI
108
- 202
Keil V., Nyárádi G„ Nyárádi Zs., Kerényi A., Keil
B., Minarik G.
I 0 B F 1 9 9 8.
Párosverseny
1. Homonnay-Lakatos
2. G rgin-K rautsak
3. Széles-K uttner
4. Zempléni-Ormay
5. Hajdú-Kelen
6. Bárdossy-Bóc
7. K erekes-V arga

4131,4
4 0 4 6 ,5
4 0 0 4 ,5
3 998,8
3 952,8
3 936,9
3925,7

59,98
58,75
58,14
58,05
57,39
57,16
56,99
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8. Szalay-Gulyás-Rásony
9. Gerű-Víkor
10. Hazai-Híttmann
11. Hegedűs-Déri
12. Argay-Czimer
13. Liska-Lukácsi
14. Zaremba-Zaremba
15. Andrási-Molnár
16. Szílágyi-Jakab
17. Dörnyei-Dörnyei
1 8 .Jakus-Pál
19. Biondic-Tesla
20.Szenberg-Russyan
21. Kisgyörgy-Liska
22.Éliás-Harsányi
23.Parezanin-D uricic
24.Zípovskí-Markovic
25. Gal-Winkler
2B.Marjai-Marjaí P.
27.Csiky-Jónap
28.Dordevic-Dobrosavlje
29. Kertész Zs.-Reszler
3D.Mezei-Hontí
31. Gárdos-Kerényi
32.Drasny-Varsányi
33.Kemény-Trenka
34.Bódis-M arjai
3 5 .Ragályi hp.
36.8zalka-Szász
37.Topolyi-Kardos
38.Detre-Szabados-Csíby
39.Fodor M.-Bay M.
40.Gundel Pál
41. Radojcic-Bulaic
42.Balogh-Bánki
43.Rabin-Varga
44.Bartis-V arga
45.M ilanovic-Sasek
4G.Welker J.-W eiker K.
47.Gráf-Andrásfai
4B.Gáspár-Szendrei
49.Fodor-Hiilvely
50.Linczmayer-Szats
51. Beck-Csehö
52.Barkú-Ríbarics
53.Tichy-Talyigás
54.Talyigás-Drasny
55.BQszürményi-Doby
5G.Szipcevic-Radisic
57. Maly-Maly

3924,1
3886,1
3882,3
3880,7
3080,5
3875,6
3841,2
3829,9
3826,6
3795,5
3787,2
3781,9
3767,9
3751,9
3750,1
3742,5
3742,2
3732,1
3714,4
3704,8
3685,3
3657,3
3653,8
3644,0
3631,7
3619,4
3617,4
3605,3
3593,0
3579,6
3575,8
3566,0
3560,9
3559,8
3558,1
3541,5
3521,1
3520,9
3510,4
3505,6
3499,0
3487,5
3484,1
3480,5
3473,5
3468,5
3414,6
3408,8
3408,0
3407,3

56,97
56,42
56,36
56,34
56,34
56,27
55,77
55,60
55,55
55,10
54,98
54,91
54,70
54,47
54,44
54,33
54,33
54,18
53,93
53,79
53,50
53,10
53,05
52,90
52,73
52,55
52,52
52,34
52,16
51,97
51,91
51,77
51,70
51,68
51,66
51,42
51,12
51,12
50,96
50,89
50,80
50,63
50,58
50,53
50,43
50,36
49,57
49,49
49,48
49,47

87. Kovács B.-Kovács G.
88.Németh-Balló
89.Ütvüs-0láh M.
90.M aksimcev-M írkov
91. Kéri-Winkler
92.Ferge-Kozmányi
93.Zalai-Ferenczy
94.Farkasné-N ém eth Á.
95.Keil V.-Keil 0.
96.Kálcsev-Fantana

3402,6
3398,4
3388,2
3331,0
3330,0
3321,0
3310,6
3284,6
3265,3
3262,6
3262,2
3249,2
3248,9
3244,2
3243,2
3236,5
3209,8
3195,6
3190,4
3179,2
3173,7
3066,8
3053,3
3045,9
3030,3
3005,1
3003,8
3003,1
2983,2
2947,9
2921,9
2861,7
2814,7
2775,6
2694,5
2686,0
2623,6
2604,2
2597,3

49,40
4 9,34
49,19
48,36
48,3 4
48,21
48,06
47,69
47,41
47,37
47,36
47,17
47,17
47,10
47,08
46,99
46,60
46,39
46,32
46,16
46,08
44,5 2
44,33
44,22
43,99
43,63
43,61
43,60
43,02
4 2,80
42,42
41,55
40,86
40,30
39,12
39,00
38,09
37,81
37,71

1B B F 1 9 9 8 .
VEGYESPÁROS
1. M acskásyné-Bartis
2. W elker-lovász
3. Kákéczky-Varga
4. Hegedűs-Kemény
5. Mezeí-Hontí
6. Farkas-üngár

954,4
887,8
880,8
879,6
875,2
849,0

64,84
60,31
59,84
59,76
59,46
57,68

58.8kreblin-Vuk
59.M acskásy hp.
60.Hegedüs-Nyárádi G.
61. Monori-Dienes
62.0prisoni-Popescu
63.Rétí Gabas
64.Lovász-W elker 0.
65.Fris-0ítté-H ám ori
6 6 .Kádár K.-Gulcsik K.
67.Bozicevic-Bilic
68.Vass K.-Stern
69.lvanek-M rvica
70.Baksay-Zoller J.
71. Kulovic-Sicic
72.Ötvösi-Borewicz
73.Gyorkős-Kovács
74.6urányi-Vajda
75. Gyárfás-Kalm ár
76.Nyárádi l.-N yárádi G.
77. Gasztonyi-Székelyné
78.M irk-Kepecs
79. Nagy [.-Tölgyesi E.
BO.Brkljacic-Brkljacic
81. Nádasí-Szabú Cs.
82.Koncz-Koncz
83.Bárczy-Vida
84.Novák-Molnár
85.8unji-Nisevic
86. J ovdvíg-J ovovíc
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7. Gundel-Pál
8. Tichy-Vikor
9. Beck-Csehó
10. Gyulai-Kotányi
11. Kerekes-Varga
12. Kleinné-Eliás
13. Kiss-Pánczél
14. Harsányi-Kun;
15. Vass-Szasz
16. Villányi-Kerényi
17. Rosta E.-Hajdu P.
18. Söpkézné-Bikki
19. Nyárádi l.-Nyárádi G.
20.Böszörm ényi-0nby
21. Tölgyesi-Varga
22.0rbán-Szabó
23.Topolyi-Kardos
24.K ertész-R eszler
25.Zem pléni-0rmay
28. Ötvös-Gombár
27. Szalka-Csepelí
28.Székelyné-Stern
29.Töth-M ibályli
30.Farkasné-K ertész
31. Marczona-M inarik
32.K ocsis-M akara
33.Rétí-Gabos
34.Beck-A rgay
35.Györy-Turcsányi
36.Bánkiné-Bozzai
37.Níkolíts-Zách
38.Róna-Szabó-Sziícs
39.W elker K.-Welker 0.
40.Sándor-G árdos
41. V arga-Szabói.
42.Guelmino-lványi
43.Gasztonyi-Solt
44.Ferenczy-Fodor
45.N yárády G.-Hegedüs L.
46.K éry-W inkler
47. Nagy-Varga
48.Szabó-N ádasi
49.H ám orí-Jakus
50.Péter-Z alai
S í. Feleki-Keil
52.B raun-B raun
5 3 .Vajda-Székely

835,5
833 ,4
8 3 2 ,4
820 ,2
820,1
816,0
806,5
796,0
792,9
782,4
770,3
763,5
763,7
763,1
760,6
757,0
752,5
751,8
751,1
751,0
748,9
748,8
742,8
728,3
725,0
724,8
718,5
705,2
701,7
696,8
688,7
683,0
676,0
673,8
672,4
668,1
660,5
652,3
6 4 4 ,4
641,3
639,8
631,3
627,3
612,5
572,0
550,6
5 25,8

56,76
56,62
56,55
55,72
55,71
55,43
54,79
54,08
53,87
53,15
52,33
52,28
51,88
51,84
51,67
51,43
51,12
51,07
51,03
51,02
50,88
50,87
50,45
49,48
49,25
49,24
48,81
47,91
47,67
47,34
46,79
46,40
45,92
45,77
45,68
45,39
44,87
44,31
43,78
43,57
43,46
42,89
42,62
41,61
38,86
37,40
35,72

BB6BZSÉ1ET
TAVASZI FESZTI VÁL

KECSKEMÉTI
PÁROSVERSENY
1. Széles-K uttner
2. Argay-Kovács
3. Bartók-Zsák
4. Rosta-Hajdú
5. Várkonyi-Rényi
6. Réti-Gabos
7. Kiss-M artinkú
8. Kemény-Rásonyi
9. Zempiéni-Ormay
10. Bikkí-Kerényi
11. Tötb-Szikszay
12. Zelnik-M észáros
13. M akay-Jankó
14. DessewtTy-Dessewfíy
15. Beck-Trencséni
16. Jancsú-Serdült
17. A ndrásfai-G rát
IB.Iványi-Söpkézné
19. Bozzai-Űtvös
20.Bánhegyi-Plesz
21. Rózsa-Horváth
22.Hegedüs-Balásy
23.G rdszpéter-C satlós
2 4 .Sziklai-Halmi
25.G asztonyi-Stern
26.Hunyadvári-Garami
27. Szentendrei-M adi
28.Podr-C sapd
29.Szendrei-U hrin
30.M észáros-Nagy

370,64
370,29
367,61
357,32
3 50,86
3 45,46
341,60
3 3 5 ,3 5
3 35,26
3 30,99
327,71
322,71
317,61
316,70
312,14
310,73
3 08,96
299,15
2 99,05
2 96,30
2 92,94
2 92,03
291,59
289,07
281,02
276,95
2 74,84
2 63,39
2 5 6 ,5 2
227,61

59,40
59,34
58,91
57,26
56,23
55,36
54,74
53,74
53,73
53,04
52,52
51,72
50,90
50,75
50,02
49,80
49,51
47,94
47,92
47,48
46,95
46,80
46,73
46,33
45,04
44,38
44,04
42,21
41,11
36,48

VI DÉ K I E K VÁ N D O R D Í J A KOP A 1 9 9 8 .
1. PÉCS MÁTÉ
Arvay, Horváth A., Szvitacs, Vági
2. MISKOLC JEZSO
Jezsö, Szabolcs, Molnár M., Csobán
3. GYŐR - SIOFOK
M arczona, Minarik A., Bánki, Balogh
4. CSONGRAD
B aláspiri, Mártinké, Kállay T„ Várkonyi
5. TATABANYA
Szikrai, Lévai, Falus, Hegyi, Széles
6. PÉCS ÉLIÁS
Éliás 1., Harsányi, Cziráky, Starkey
7. DEBRECEN KUKA
K rausz, Mátyus, Buglyó, Félegyházi, Szesztay
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8. PAKS-SZOLNOK
Jancsó, Serdült, Hnisz, Szabó Gy.
VI DÉK P Á R O S B A J N O K S Á G
1115,01
1. Hegyi-Széles
2. Decleva-Trinn
1055,64
3. Falus-Lévai
1050,64
4. Grieger-Kálcsev
1029,63
5. Balogh-Bánki
1021,45
6. Árvay-Hnrváth
1014,27
7. G irahp.
994,76
8. Jezsó-Szabolcs
990,50
9. Szvitacs-Vági
985,14
10. Harsányi-Éliás
984,61
11. Kíss-Kállay II.
982,63
12. Cziráky-Starkey
975,72
1 3 .Fenyves-Gocze
972,81
14. Várknnyi-Rényi
969,55
15. Jónap-Csiky
969,23
966,77
16. Marczona-Minarik
17. Böszörményi-Láng
957,38
18. Sülle-Kallár
946,55
19. Bari-M atheovits
930,38
20.Baláspiri-M artinkó
925,06
922,28
21. Csobán-Molnár
22.Serdült-Jancsó
920,09
23.Sedelm ayer-C serjési
913,53
24.Horváth-Trefíler
908,50
25.Bata-András
900,70
26.Nagy-Knvács 1.
889,91
27. Víncze-Bems
881,93
28.Vaday-Nagya
881,46
29.Czimer-Czlmer
879,47
30.Biborka-Holmann
875,92
31. Kirschner-W ér
868,94
32.Sziky-Kertész
864,21
33.Szabóné-Lendvay
862,55
34.Buknwski-Elöd
857,46
3 5 .Bakos-Makra
849,44
36.Szalhm ári-K orsös
843,46
37. Fodar-Derzsényi
836,41
38.Zalai-Havaj
830,60
39.Lászlú-Varga II.
825,66
40.Szörényi-Szikrai
823,31
41. Makay-Jankö
822,84
42.Visnyovszki-Németh
809,47
43.Kállai II-Kántor
806,78
44.K ertész-R eszler
803,40
4 5 .Fazekas-Baranyai
802,20

64,08
60,67
60,38
59,17
58,70
58,29
57,17
56,93
56,62
56,59
56,47
56,08
55,91
55,72
55,70
55,56
55,02
54,40
53,47
53,16
53,00
52,88
52,50
52,21
51,76
51,14
50,69
50,66
50,54
50,34
49,94
49,67
49,57
49,28
48,82
48,47
48,07
47,74
47,45
47,32
47,29
46,52
46,37
46,17
46,10

46.Kispálné-Bari-Znboki
47.Papp-Vétek
48.Rözsa-Horváth
49.H nisz-Szabdl.
5 0 .Tímár-Zalai
51. Dávid-Rúbert
52.Böröck-Szabó
53.Döm ötöri-Schubert
54.Kovácsné-Pálmai
55.Gálos-Németh
5 6 .Kimaradd
5 7 .Szűcs-Farkas
58.K abotek-Strausz
5 9 .Kassai-Kassai
60.B ecsei-Felcser

800,68
787,84
775,01
767,25
767,05
766,80
758,75
757,50
749,42
710,13
696,00
694,96
690,63
613,16
556,67

46,02
45,28
44,54
44,09
44,08
44,07
43,61
43,53
43,07
40,81
40,00
39,94
39,69
35,24
31,99

VIDÉKBAJNOKSÁG 1998
CSAPATVERSENY
1. TOLNATEJ I.
ÁRVAY, HORVÁTH, VÁGI, SZVITACS
182
2. SIOFOK-GYOR
MARCZONA, MINARIK, BALOGH, BÁNKI 178.5
3. PÉCS ÉLIÁS
ÉLIÁS, HARSÁNYI, CZIRÁKI, STARKEY
178
4. MISKOLC-JEZSÚ
JEZSÚ, SZABOLCS, CSOBÁN, MOLNÁR
165
5 KISKÖRÖS
BALÁZSPIRI, MARTINKÚ, KÁLLAY, KISS
164
6. SZOLNOK-PAKS
SZABÓ, HNISZ, TREFFLER, HORVÁTH
164
7. NDKÁS
VÁRKONYI, RÉNYI, GRIEGER, KÁLCSEV
1G3
8. EGER
BÖSZÖRMÉNYI, LÁNG, BATA, ANDRÁS
162
9. LOKOMOTÍV
KOVÁCS, PÁLMAI, KOLLÁR, SÜLLÉ
160
10. MISKOLC-PAKS
JANCSÓ, SERDÜLT, CSIKY, JÓNAP
157
11. ALSÓLIGA
VISNYOVSZKY, NÉMETH, ÉLŰD, BOKOVSZKI 155
12. KANIZSA II.
DÁVID, RÚBERT, FENYVES, GÖCSE
154
13. TATABÁNYA
SZÉLES, HEGYI, FALUS, LÉVAI
151
14. SZABOLCS
SZATMÁRI, KDRSÖS, ZALAI, HAVAJ
151
1 5 . GYŐR 3
VADAY, NAGY, VARGA, LÁSZLÓ
148
16 PÉCS VMH
BARINÉ, MATHEDVITS, OECLEVA, TRINN
148
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17. VEGA
RESZLER, KERTÉSZ, SZIKY, KERTÉSZ
146
18. KANIZSA I.
GÁLOS, KALOTEK, NÉMETH, STRAUSZ
146
19. GYŐR ZANZA
HOLLMAN, BÍBORKA, PAPR VÉTEK
142
2 0 . XANT0FER
GIRA, GIRA, .MAKRA, BAKOS
140
21. EKOLA-G
JANKÓ, MAKAY, NAGY, KOVÁCS
134
2 2 . DÜNAÚJVÁR0S
DÜMÖTÖRI, KÁLLAI, KÁNTOR, SCHUBERT
133
2 3 . MISK0LC-BÖRÖCZ
BŰRŰCK, SZABÓ, SZABÓ, LENOVAY
130
24.SE'
tím ár , sedelmayer , zala i , g se r jé si , érsek ,
MÉSZÁROS
125
2 5 . TOLNATEJ II.
RÓZSA, HORVÁTH, FAZEKAS, BARANYAI
118
2 6 . KASSAI-VESZPRÉM
KASSAI, KASSA, DERCSÉNYI, FODOR
81
SOPRON '98
I.Vikor-Hegedüs Gál
2.Zempléni-0rmay
3.Harsányi-Kovács M.
4.Gál-Winkler
S.Hürnleín-W inkler /A
G.Aczél-Falus
Z.Rosenauer-Rosenauer/
B.Mezei-Hontí
S.Argay-Siba
lO.Csipka-Magyar P.
ll.S zalka J-V arga 1.
12.Széles-K uttner
13.Réti-Gabos
14.8ánki-Kis Gy.
IS.Kerényi-Gárdos
IB.Gombos-Sedlmayer
IZ.Orasny-Talyigás
18.8oros-D ienes
19.Martinkó-Csehó
20.Poroszlay-Csepeli
21.Guelmino-Hajdu L.
22.Komor-Vida
23.Székely-Dumbovích
24.Lévai-Marjai Gy.
25.Germadics-Ragályi
2B.Hajdú-Rosta
27.Földi-Zöld
28.Nyárádi-Baiogh

3106.6
3058.0
3052.8
3042.0
2982.7
2961.4
2917.4
2896.9
2881.4
2881.4
2870.6
2838.1
2 828.4
2805.3
2802.1
2800.8
2800.5
2793.9
2793.8
2788.9
2787.3
2762.7
2761.9
2761.7
2752.5
2745.6
2740.3
2712.4

59.51
58.58
58.48
58.28
57.14
56.73
55.89
55.50
55.20
55.20
54.99
54.37
54.18
53.74
53.68
53.66
53.65
53.52
53.52
53.43
53.40
52.93
52.91
52.91
52.73
52.60
52.50
51.96

29.Fodor-Nagy A.
30.Zelnik-M észáros
31.Hám ori-Jakus
32.Túth A-Horváth 1
3 3 .Etiep. Páliak /A
34.Kállay-Szikszay
35.Andrási-Trenka
36.Szikrai hp.
37.Ragályíné-Csipka
38.Borsos-Gulcsik
39.Szabó Cs-M arjaí R
40.Nagy E-Ferenczi
41.Szabö L-Grieger
42.M alnár Gyenge
43.Beck-Trencséni
44.6ánkiné-W ellner
45.Bozzai-Kovács J
46.Sorányi-Vajda
47.Leindl W eíssberger/A
48.C serjési-Érsek
49.Bibarka Hnlmann
50.0ecleva-M akay
51.Vaday-Nagy T.
52.Nyárádi l-Nyárádi G.
53.H eld-loyda/A
54.Nagyzsadányi-Kovács
55. Székely G.-Székely 6.
5 6 .Ötvös P-Oláh M.
57.Bodor-Szalár
58.Szabö Imre hp.
59.Bán F.-Kovács R
60.Kéri-W inkler
61.Farkasné-Toron
62.Am schl-Poetsch /A
63.M olnár-Zsembinszky
64.M artinkovics-Szilágy

2694.6
2684.2
2630.1
2622.3
2605.8
2604.4
2570.0
2569.5
2558.9
2550.8
2547.9
2538.8
2529.7
2524.3
2511.5
2485.4
2482.3
2480.4
2471.6
2456.0
2453.9
2414.9
2383.8
2371.9
2362.4
2343.5
2328.8
2284.4
2229.5
2203.9
2187.3
2173.6
2167.8
2097.3
1997.7
1967.7

51.62
51.42
50.39
50.24
49.92
49.89
49.23
49.22
49.02
48.87
48.81
48.64
48.46
48.36
48.11
47.61
47.55
47.52
47.35
47.05
47.01
46.26
45.67
45.44
45.26
44.89
44.61
43.76
42.71
42.22
41.90
41.64
41.53
40.18
38.27
37.70
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Máltai krónika
A 44. Európabajnokság
Ismét olasz és brit győzelem. Málta szige
tén június 12. És 26. között bonyolították
le a 44. nyílt csapat EB-t, immár hagyo
mányosan a Generáli cég támogatásával.
A szokatlanul sok, 37 csapatot felvonul
tató nyílt verseny mellett rendezték meg
21 ország reprezentánsainak részvételé
vel a női csapat EB-t, valamint a senior
EB-t, amelynek mezőnyében 29 csapat
mérkőzött meg a helyezésekért. Az első
napokban zajlott le a női páros EB is,
amelyen 129 kettős vett részt. A csapat
küzdelmekben teljes körmérkőzést ját
szottak, fordulónként 20 leosztással.
Az Interneten kevesebb, mint egy na
pos késéssel követni lehetett a verseny
alakulását. A végig izgalmas küzdelem
ben a nyílt versenyen a végső győzelmet
nagy fölénnyel a Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Dano de Falco, Guido Ferraro, Dario Attanasio, Giuseppe Failla
összetételű olasz csapat szerezte meg. Az
olaszok dirigense Carlo Mosca volt, maga
is EB győztes és finalista a Bermuda Ku
pában. A második hely Svédországnak, a
harmadik Norvégiának jutott. Kiválóan
szerepelt a bolgár együttes, amely a ne
gyedik helyet szerezte meg. Franciaor
szág ezúttal csak ötödik, Lengyelország
a hatodik lett. A nők versenyében fan
tasztikus hajrával, fél győzelmi ponttal
Nagy Britannia diadalmaskodott. Nicola
Smith, Pat Davies, Sandra Landy, Elizabeth McGowan neve ismerős a magyar
olvasók előtt is. Abbey Walker a 23 éves

újonc. A csapat kapitánya Jimmy Arthur,
edzője Brian Senior. A brit csapat az
utolsó két forduló előtt még jelentős
előnnyel vezető Ausztria utolsó két for
dulóban m utatott gyengélkedésének kö
szönheti első helyét. Szomszédaink így is
ezüstérmesek lettek Franciaország előtt.
Az olimpiai pontszerző helyeken sor
rendben Flollandia, Németország és Dá
nia együttese végzett. A seniorok között
Franciaország első csapata bizonyult a
legjobbnak, méghozzá óriási fölénnyel,
több mint 30 pontos előnnyel. Az ezüst
érmet a PE/Franciaország nevű együttes
szerezte meg (mellesleg itt játszott Omar
Sharif), a bronzérem pedig Franciaország
második csapatának jutott.
Csapataink szereplése. Amint azt ko
rábban közöltük, a magyar színeket a nyílt
versenyen a válogatóversenyen győztes
csapat képviselte a következő összeállítás
ban: Szilágyi László, Szalay György, Gu
lyás Dániel, Honti László, Hegedűs Gál.
Bárczy Péter, jóllehet a nevezésben szere
pelt, végül nem utazott Máltára. A nem
játszó kapitány tisztét Rásonyi György
töltötte be. A hölgyek versenyére ugyan
csak válogatón Mezei Kati, Kerekes Zsu
zsa, Hegedűs Orsolya, Tichy Eszter sze
rezte meg a részvételi jogot. A csapat ötö
dik-hatodik tagja meghívásukra az elő
ző, Montecatini-i páros EB-n nyolcadik
helyezést elért Marczona
„ s ,,
Mariann Kása Mari
kettős lett. A csapat
kapitánya Szász
György volt.
Folytatás a 3. oldalon
fiŐ S Z ? °
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A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége má
M ÁLTAI E B
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M A GYAR K U PA
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1.
/ Helyt adott a Debrecen-Miskolc
M IT C H E L L P Á R O S
csapat Harangozó Toys ellen a Magyar S O P R O N , E C O S O F T
Kupa küzdelmeiben benyújtott óvásának.
A budapesti együttes elfogadható hivatko E L T E P Á R O S
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2. Az elnökség Béda Béni sporttárs be E R E D M É N Y L I S T Á K
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helyzetet, az etikai szabályok gyakori meg BRIDZSÉLET
sértését, s intézkedéseket foganatosít a je
lenlegi, immár tarthatatlan állapot meg A M agyar B ridzs Szövetség
szüntetése érdekében.
tájékoztatója ISSN 013-6885
3.
/ Az elnökség megállapította, hogy a
versenynaptár jelenleg túl zsúfolt. Ezért az
elnökség évente rangsort állapít meg, kije A szövetség postacíme
lölve a kiemelt, az MBSZ támogatását élve 1114 B udapest, Bartók Béla út 15/d.
ző hivatalos mesterpont-szerző versenye
ket. A többi verseny a korábbinál alacso Főszerkesztő L ov á sz P é t e r
nyabb mesterpont-szorzót kap. s kimarad a
hivatalos versenynaptárból. (A rangsor Kiadja A H ermész -Parnasszus
minden évben változhat az előző évi ver
seny sikerétől függően.) A jövő évi verse H írszolgálati Bt.
nyekről szóló hivatalos tájékoztatást termé
szetesen a Bridzsélet is időben közzéteszi. Szerkesztőség és kiadóhivatal
Budapest, 1165. C sipkés köz 7.
4.
/ Változik a SOTE épületében levő
versenyterem időbeosztása: az alsóbb osz 403-4381 ( f a x is)
tályú versenyek szeptembertől hétfőn E - mail: brelet @ mail.inext.hu
lesznek, nem csütörtökön!
Bankszámlaszám: CA Alkotmány u. 4.
5.
/ Az elnökség Bolgár Pál emlékére
elhunyt sporttársunk hitvesének kívánsá 10900011-00000002-27840003
ga szerint és az ő támogatásával ifjúsági
versenyt rendez. Az elnökség Hajlik Gá Tördelés T y p o g r á c iá k bt.
bort bízta meg a szervezéssel.
Nyomdai munkák
Közlemény
ALFADAT-PRESS
K ft .
A Bridzsélet mostani, idei 3. számából
2800
Tatabánya,
Vértanúk
tere 1.
technikai okok miatt kimaradt a Licitfórum
rovat. A szerkesztőség elnézést kér az olva Postacím: 2803 Tatabánya. Pf.:332
sóktól, a sorozatot következő számunkban
folytatjuk.
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tást. Ám a második fordulóban a sors is
ellenük volt, a 45,95 % után párosunk a
vigaszversenyben a 26. helyen végzett
53,3 %-os átlaggal. Az európabajnoki cí
met a francia Lacroix-Poulain kettős sze
rezte meg az ugyancsak francia CohenMulton páros előtt, a bronzérem pedig a
brit Teshomes-Senior kettősé lett.
EBL kongresszus. Az EB idején lezaj
lott az Európai Bridzs Liga (EBL) soron
levő tisztújító kongresszusa. A szervezet
új elnököt választott az olasz Gianarrigo
Róna személyében. A leköszönt elnök,
Bili Pencharz tiszteletbeli elnök lett. Új
tisztségviselők: a holland Laurens Hoededemaker, aki a második alelnöki és a
belga Marc de Pauw, aki a kincstárnoki
tisztet nyerte el. A kongresszus megújí
totta Jean-Claude Beineix első alelnök
és Panos Gerontopoulos főtitkár megbí
zatását. Újraválasztották a végrehajtó bi
zottság három tagját: Anna Maria Torlontano-t, Nissan Rand-ot, valamint Jens
Auken-t.
A kongresszuson Jósé Damiani, a
Bridzs Világszövetség (WBF) elnöke be
jelentette: a Nemzetközi Olimpiai Bizott
ság Végrehajtó Bizottságának júniusi,
szöuli ülésén határozat született arról,
hogy a WBF-et elismerik, mint nem zet
közi sportszövetséget. A levelet Juan
Antonio Samaranch, a NOB elnöke írta
alá. A következő lépés, hogy a bridzset a
Téli Olimpia műsorára tűzzék, erre való
színűleg a 2006-os játékokon kerül sor. A
Salt Laké City-ben 2002-ben esedékes
Téli Olimpián bemutató bridzsverseny
lesz. Ennek részletes műsoráról még nem
született döntés, de bizonnyal lesz nyílt és
női csapatverseny, amint volt az első Lausanne-i demonstrációs NOB Nagydíjon.
(A második bemutató verseny a NOB
Nagydíjáért ugyancsak Lausanne-ban
lesz, 1999. szeptember 20. és 24. között,
meghívott csapatok, illetve párok részvé
telével.)
Néhány leosztás. A továbbiakban a

A 44. Európabajnokság
(Folytatás az 1. oldalról.) Az öt játékossal
játszó magyar együttes a nyílt versenyben
tisztességgel helytállt. Együttesünk 577
győzelmi ponttal 15. lett, 18 győzelem
mellett 18 vereséggel. A Butler értékelés
szerint Szilágyi László és Szalay György
egészen kiváló teljesítményt nyújtott,
előbbi leosztásonként! átlaga 600 leosztás
alapján 0,66 pont volt, ezzel Szilágyi a
Butler listán a 13. helyet érdemelte ki.
Szalay 620 leosztást játszott, 0,49 IMP-s
átlaggal és a 28. helyen végzett a 218 játé
kos között. Hegedűs Gál 580 leosztásban
jeleskedett, pontátlaga 0,00 volt, s a 122.
helyen végzett. Honti László a 168. lett
-0,32-es pontátlaggal. Ő 540 leosztást ját
szott. Gulyás Dániel a 175. lett ugyancsak
540 leosztás után, -0,37-es IMP átlaggal.
Női csapatunk teljesítménye elmaradt
a várakozástól. A magyar hölgyek 250
győzelmi ponttal a 19. helyen végeztek.
Öt győzelmet szereztek, és 15 vereséget
szenvedtek. A Butler értékelésben KásaMarczona kettősünk 288 leosztás alapján
-0,10 pontos átlagot, Tichy-Hegedűs 348
leosztásban -0,46 pontos átlagot, a Mezei-Kerekes pár pedig 324 leosztásban
-0,68 pontos átlagot teljesített.
A női páros EB versenyében csak a
Kása-Marczona kettős vállalta a megmé
retést, aminek alighanem a tetemes neve
zési díj is oka lehetett. Sajnos, kettősünk
nek nem sikerült megismételni két évvel
korábbi, kiváló szereplését. A selejtező
első fordulójában elért átlag körüli ered
ményt (50,64 %) a második fordulóban
46,24 % követte, így a harmadik selejtező
fordulóban elért 58,40% már nem volt
elég a 28-as döntőbe jutáshoz, az 55. he
lyen végeztek valamivel 51 százalék felet
ti átlagteljesítménnyel. A vigaszverseny
ben az első fordulóban jól kezdtek, 60,68
%-kal a hatodik helyen várták a folyta
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Jean Paul Meyer, Mark Horton és Stefan
Back gondozásában megjelent napi bul
letin alapján adunk korántsem teljes átte
kintést az EB eseményeiről, leginkább ér
dekesebb játszmáiról.
Az első. Hagyomány, hogy az EB-k első
mérkőzésén a rámában, vagy miként im
már jó ideje nevezik, a VuGraph-ban az
előző EB bajnokai játszanak. A címvédő
olasz együttesből csak a Duboin-Bocchi
kettős maradt a csapatban, így természete
sen ők léptek, illetve ültek a közönség elé.
Az ellenfél az osztrák együttes volt, amely
ben (mit tesz Isten) ott volt Franz Terraneo, és Kurt Feichtinger, akik ugyancsak
nyertek már EB-t. A 9. játszma ismét meg
mutatta: magas színvonalú versenyen ije
dősjátékosok nem érnek el eredményt. A
olaszok nem voltak ijedősek:

kott kétszer. A másik asztalnál Nyugat
két káró licitje 5-11 pontot ígért legalább
4-4 majorral. Bocchi, látván a kettős ma
jor találkozást, invitet adott, Duboin pe
dig felső zónás lapot látott a kezében és
bem ondta a gémet, amelyet partnere si
mán teljesített, holott nem találta el a kör
fekvését. Nagyjából így ment a küzdelem
az egész meccsen, az olaszok 25-2-re (8816) nyertek.
Lapértékelés. A második fordulóban
is jutott híresség a rámába, a lengyelek
játszottak a dánok ellen. A lengyel
éljátékosok sokféle erénnyel ékesek, de
számomra rendkívüli lap- és helyzetérté
kelésük a legrokonszenvesebb. íme egy
csemege a lengyel-dán meccsről.

9. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Észak.
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Licit a zárt teremben:

A licit:

Ny
É
Umshaus De Falca
passz
passz

passz
24?
2szan

K
Babsch

8. leosztás, ált. mans, osztó: Nyugat.

D
Ferraro

14
lszan
passz
2*
körpassz

A nyílt teremben:

Duboin

Feichtinger

Bocchi

Terraneo

24
44

passz
passz
körpassz

14
34

passz
passz

Ferraro 2 szanja kör indulásra elbu

Ny
t
A ndersen luszynski

K
D
Christiansen Jassem

14
3*
44

kontra
kontra
54

14
34
passz

2szan
passz
körpassz

A nyílt teremben másként zajlottak le az
események:

Romanski

D. Schaltz Kowalski R Schaltz

14
14
kontra 24
passz(!) 24
kontra passz
34
passz
3szan
körpassz
Pikk indulásra az öt kárót nem lenne
nehéz megtömni (ahol a mezőnyben Nyu
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gat öt kárót játszott, ott többnyire sike
rült, mert a treff impassz után nagyon csá
bító a pikk folytatás. Tuszynski azonban a
treff király után kör hívott, s a felvétel bu
kott. A másik asztalnál a három szán elvehetetlen, mert Nyugatnak három treffje
van az ásszal, nem ölhető meg az átmenet
a kárókért. A partiban a teljesítés adódik,
a licit viszont nehezebb feladat lehetett.
Kowalski Keleten nyilván úgy gondolta:
ha az indulóerőt mutató partner kimegy
az ő büntető kontrájából, ezt csak nagyon
hosszú káróval teheti. Egy átmenet csak
lesz hozzá, akkor pedig szinte adott a ki
lenc ütés. Neki volt igaza. A lengyelek
egyébiránt 22-8-ra (64-30) nyertek.
Máltai hétköznapok. Sally Brock, egy
kori Velence Kupa győztes kiválóság, a
máltai csapat edzője, aki a szerkesztők
nagy örömére vállalta, hogy ellátja a bul
letint mindennapi máltai históriákkal,
mindjárt az első fordulóban gyöngyszem
re bukkant. Az eset a Horvátország elleni
mérkőzésen történt, amelyet a hazaiak
20-10-re megnyertek:

A másik asztalnál más megoldást vá
lasztottak:

Ny

í

K

2V

körpassz

A horvátok pároslicitjében Észak
mindkét pikk licitje relay volt, a három
treff hármas színt mutatott. Az elegáns
nak nemigen nevezhető licit után a felvé
tel pikk támadásra kétszer bukott. A má
sik asztalnál a két káró licit Multicolor
volt. A szerző - mint írja - ezt a konvenci
ót nemigen kedveli, de most bevált. A két
kör is illendően kettőt bukott. Csak az a
kérdés nem tisztázott, mi késztette Nyu
gatot a közbeszólásra.
A mohóság büntetése. A bulletin 4.
száma a svéd-brit meccsről adott részle
tes tudósítást, de nem volt igazán érdekes
kiosztás. Ezzel szemben Tony Gordon a
női páros második selejtező fordulójából
idézi a 18. leosztást, amely figyelmet ér
demlő érdekességeket mutatott.
É-D beliben, osztó: Kelet

18. leosztás, É-D beliben, osztó: Kelet
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A horvát Észak-Dél az ellenfél közbeszó
lása nélkül így licitált:

É

D

1*
24
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IV
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3*
körpassz

D
2V

♦8
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Ebben a kiosztásban rendszerint
Észak-Dél játszott négy pikket, vagy Ke
let-Nyugat öt treffet kontrával. Treff ász
indulás, treff folytatásra a négy pikket ját
szók könnyedén teljesítettek tizenegy
ütést, kör indulásra tíz ütést. Ám mi van,
ha Kelet a treff ásszal támad, majd a kör
dámával folytatja? Ez bizony módfelett

6

BRIDZSÉLET

kellemetlen ellenjáték: Észak nyilván üt
az ásszal, s legott az asztalra igyekszik ká
róval, hogy a treffre ledobja a rossz kört.
Kelet lop, kör hívással átadja az ütést
Nyugatnak, majd újabb kárót lop. Ez már
a bukás. És a felvevő esetleg még talál
gathatja, kinél van a pikk király, ámbár ez
már nyilván kiszámolható a licitből is. A
felvétel persze óvatos játékkal minden
képpen teljesíthető: ki kell hagyni az első
kör hívást! De ki az a balga párosjátékos,
aki ezt megteszi, amikor elérhető közel
ségben látszik a sok-sok pontot ígérő
szűr?!
Az öt treffel mentő Kelet-Nyugat pá
rok némelyike különösen jól járt. Már az
egy bukás is jóval átlag feletti írást ered
ményezett, de egyik-másik ellenjátékos
Északon szundikált. A káró támadás D é
len mindenre jónak látszik. Kelet lop, le
hívja a treff ászt, majd kiadja a kör ütést.
Ha most Észak nem hívja le a bukást, Ke
let a magasodó körre eldobhatja a vesztő
pikket és teljesít.
Kicsivel indulni! A nyílt versenyen a
hetedik fordulóban az olasz-dán meccsen
játszották az alábbi kiosztást:
19. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Dél
4AK10765
VKB73
♦B53
A
*93
----- í----- *8
VAD
uy
„ V10654
♦D2
4A1086
*KDB7432 ----------- *A1085
4DB42
V982
♦K974
*96
A licit:

Ny

f

K

D

kontra
5*

passz
3*
körpassz

Zárt terem:
1*
4*

1*
44

Nyílt terem:
1*
3*

14
44

kontra
5*

passz
lszan*
körpassz

A játszmát bemutató dán Steen Möller
Észak indítókijátszási problémáját elem
zi. Mint írja, a bridzsezés alaptanfolyama
in tanítják, hogy ász-királyból sokszor cél
ravezető elindulni a királlyal (vagy ásszal),
ám felsőbb osztályokban az indító lap
megválasztása már komolyabb megfonto
lást követel. íme, ebben a kiosztásban a
kis pikk támadás a nyerő az ász-király
alól, mert kör folytatásra (és csak így) bu
kik a felvétel. Ám mindkét asztalnál nagy
pikkel kezdtek, hiszen ki tudhatja, hogy
Dél a kezében szorongatja a pikk dámát?
Nos, De Falco, az olasz Észak tudta, vagy
tudnia kellett volna, mert adott licitme
netben Dél (Ferrero) egy szán licitje pikk
támogatást ígért a dámával!
Jelzés, óh! A 16. fordulóban a lengyel
német mérkőzésen történt a következő
eset:
7. leosztás, ált. beli, osztó: Dél

4102
VD9632
♦ 1063

*A52

4965
VK10
♦KD975
*KB9
----- í---- I4AD8743
VAB8
K 4A84

___ ü__ l*D
4KB
V754
♦B2
*1087643

A zárt teremben a német Kelet ját
szott egy pikket és ütött tízet. A nyílt te
remben így zajlottak az események:
A licit:

Ny
f
K
Romanski S plettstösser Kowalski

D
Hausler

passz
lszan

passz
passz
körpassz

14
passz

14
3szan
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Észak a káró dámával támadott, majd
- ütésben maradván - a treff királyt tette
az asztalra. Dél a nyolcast adta, amivel el
utasította a treff folytatást, Romanski pe
dig ütött az ásszal. Kis kör hívásra Észak
berohant a királlyal, s Romanski lehívta
öt kőrjét. Dél nem akart megválni értékes
treffjeitől, csak egyet dobott el, az ötödik
körre a pikk bubit dobta. Most Nyugat
impasszt adott a pikk dámával. Dél elége
detten betakarította az ütést és kis treffet
hívott, előkészítvén tízesét, hogy majd
visszakapja az ütést és lezongorázza a
treffeket. Ám Észak - emlékezvén a treff
nyolcas dobásra - a kilencessel vitte az
ütést és ezzel blokkolta a színt. Lehívta a
treff királyt, majd káróval folytatta.
Romanski ütött az ásszal, lehívta a pikk
ászt és örömmel tapasztalta, hogy esik a
kilences. Észak ugyanis a körökre eldob
ta egyik pikkjét. A teljesített három szán
tíz meccspontot hozott a lengyeleknek,
akik egyébként 22-8-ra (71-35) nyerték a
mérkőzést.
Bolgár meglepetés. Az EB meglepe
téscsapata kétségkívül Bulgária. Kitűnő
teljesítménnyel végig az élmezőnyben ta
nyáztak, s hogy nem ok nélkül, arra itt
egy példa:

Nanev Északon kis treffel kezdett, ütött
az ász. Nyugat (Westerhof) kis kárót hí
vott, Észak ütött a tízessel és újabb treffet
játszott ki. Ezt a dáma ütötte. Most káró
ásza, majd kis káró következett. Az asztal
kettesét Borislav Popov Délen a nyolcas
sal© lopta, s újabb treffet hívott. A király
vitte a treffet az asztalon, a pikk hívásba
Dél a királyt© tette. Westerhof most
nagy lelki nyugalommal újabb kárót hí
vott - vélvén, hogy Délnek immár nincs
több aduja. Csakhogy volt, s így megbu
kott a kör impasszal teljesíthető felvétel.
Meglepetés bolgár módra!
Hírünk az EB-n. Mi tagadás, a bulletin
nem sok figyelmet szentelt játékosaink
szereplésének. Először a l l . számú bulle
tinben találkoztam a Hungary szóval, a
második fordulóban lejátszott Németország-Magyarország mérkőzés egyik le
osztásáról szólt az elemezés. (Itt illő meg
jegyezni, hogy a lányok ezen a mérkőzé
sen 23-7-re legyőzték nagyhírű ellenfelü
ket. A leosztás:
♦ lOx
¥Axx
♦Kxx
-----j----- *KD9xx

9. forduló, 4. leosztás, ált beli, osztó:
Nyugat.
*D7
¥K87
♦K10986
♦B43
♦AB 1093 -----j-----*542
¥B
NY K VAD643
♦AB42
¥73
♦A D 6
-----“-----*K95
♦K86
¥10952
♦D5
♦ 10872
A hollandok a bulgárok ellenfeleként
ellenvonali licit nélkül természetes licit
vezetéssel négy pikket vettek fel. Iván

_
♦AKB9xx
----------- ¥Kxx
♦Dx
*Ax
A német Észak-Dél hat pikket játszott
kör indulással. Barbara Stawowy (Dél)
dilemmája világos: pikk impasszt kell-e
adni, vagy lekapni az adu ász-királyt, re
mélvén az eső dámát vagy/és a három-há
rom treffet. A német felvevő impasszt
adott, ütött a dubló dáma, s a felvétel el
bukott. Daniela von Arnim - álmatlan éj
szakáján - kiszámította az esélyeket: sze
rinte a treff és a pikk felvevőnek kedvező
helyzetének együttes esélye 47,56 száza
lék, az impasszé pedig 50 százalék, követ
kezésképpen Stawowy jól játszott. Arnim
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kisasszony a számításban sorra vette a le
hetőségeket, még a negyedik pikk dáma
és a dubló treff BIO esélyeit is mérlegelte.
Ezek után a szerző azt javasolta: aki nem
ért egyet a számítással, járjon utána és vi
tassa meg a kérdést Daniela von Araim
mal!
Ha jól követtem az eseményeket, má
sodszor immár a bulletin utolsó, 15. szá
mában emlékeztek meg rólunk, igaz, eb
ben kétszer is. A 27. fordulóban lejátszott
francia-magyar mérkőzésen (18-12; /4128/) a 16. leosztás kapcsán támadt vitá
ban a Jury d'Appel hozott döntést.

tető. Ez azonban a zsűri és a Jury d'Appel
későbbi döntésében nem játszott szere
pet.
Nyugat hosszan gondolkodott a követ
kező hívás előtt, s Dél, mielőtt az ötödik
ütés első lapja az asztalra került volna,
közölte: a továbbiakban kiadja a káró dá
mát és a pikk ászt, vagyis kilencet üt. Ke
let-Nyugat ezt elfogadta és tokoltak. Ám
a mérkőzés utáni 27. percben a franciák
közölték a teremvezetővel, hogy vissza az
egész, ha Nyugat kört hív, a felvevő ment
hetetlenül kettőt bukik. A teremvezető a
szabálykönyv 69B paragrafusát alkalmaz
va helybenhagyta az asztalnál beírt ered
ményt. Ez a passzus kimondja: ha az asz
talnál bármely normális ellenjáték az el
fogadott eredményhez vezet, új ered
mény előírása nem indokolt. A teremve
zető szerint Nyugat jó okkal (normális já
tékkal) éppúgy hívhatott volna pikket is,
treffet is.
A franciák megóvták a döntést. Pana
szukban elismerték, hogy Nyugat hossza
san tűnődött az ötödik híváson. Dél el
utasította, hogy indokolatlanul tartott
volna igényt kilenc ütésre, mielőtt Nyu
gatnak esélye lett volna kört hívni. Hogy
Kelet-Nyugat elfogadta Dél javaslatát a
hátralevő ütések megosztására, azt Dél
jónak tűnő lejátszási tervével és az idő
szorításával magyarázták. A fellebbviteli
testület helyt adott az óvásnak, miután a
szabálykönyv 69., 70. és 71. paragrafusa
alapján alaposan értelmezték, mit jelent
a normális minősítés az ellenjáték so
rán. A testület - summa summárum - ki
sütötte, hogy ilyen magas színvonalon a
normális szó - mondhatni - a legjobb el
lenjátékként értelmezhető, ezért -300-as
eredményt írtak jóvá a franciáknak.
Végezetül a bulletinben a brit Tony
Priday a húsz évvel ezelőtti EB-t felidéző
sorozatban Dumbovich Miklós parádés
felvevőjátékáról közöl írást, Ördög vi
gye! (De nem úgy Dumbovich) címmel.
Érdemes erre emlékeztetni!

16. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Nyugat
*KDB5
¥KB65
♦8
*8653
*8632
í------ *A74
¥84
Ny
|. VD1092
♦K5
n
♦D76
*AKD104 ------------ *B97
*109
¥A73
♦A109432
*2
A licit:

Ny
Bitran

í
Szalay

K
D
Voldoire Szilágyi

1*
kontra

passz
körpassz

1*

4*

*kőrt ígcr

Indítókijátszás: * A
Ajáték:

Ny

É

K

*A
¥8
♦5
♦K

*3
¥5
*8
*5

*7
¥9
*6
*7

B
*2
¥A
*A
*B

Szilágyi László már korábban panaszt
tett a teremvezetőnél, mert kérdésére,
hogy mit jelent a kontra, Nyugat (Bitran)
túlságosan hangosan közölte, hogy bün
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♦A1064
VDB3
♦6

*KD982
----- j-----*B7
UV K * 8764
NT
* ♦ADBKD
-----?-----^103
♦K932
VA102
♦K754
*B6
A brit-magyar meccsen némileg opti
mista licit után (Kelet kárót licitált) mind
két Dél négy pikkben lett felvevő. A brit
játékos becsülettel kiadta az ellenfeleknek
járó négy ütést, Dumbovich azonban más
ként gondolta. A káró indulást Kelet ütöt
te az ásszal és kört játszott vissza. Nyugat
elvitte, ami járt neki, majd lehívta a treff
ászt és körrel kiszállt. Ütött az asztali dá
ma. Dél most lehívta a treff király-dámát,
amire Kelet kört dobott, a felvevő pedig a
kör ászt tette. Dumbovich most fellopott
egy kört, lehvta a káró királyt, lopott egy
kárót az asztalon, s fellopott egy treffet.
Előállt a klasszikus Devil's Coup helyzet:
*D85
VK95
♦832
*A754

♦A106

r♦D85

♦*-----1----- *B7

♦K9
r-

♦7
A káró hetes hívásra Kelet-Nyugat te
hetetlen. A szerző Bols díjra javasolta a
felvevőjátékot.
Ennyi fért lapunk EB tudósításába, re
mélhetőleg még kapunk újabb informáci
ókat a magyar csapatok szerepléséről.
LP.

A 4 4 . Generáli EB végeredménye:

NYÍ LT c s a p a t v e r s e n y
1. Olaszország
702
2. Svédország
667
3. Norvégia
665
4. Bulgária
661
5. Franciaország
659
6. Lengyelország
646
7. Spanyolország
639
8. Izrael
635
9. Oroszország
631
10. Hollandia
631
11. Belgium
619
12. Nagy Britannia
617
13. Ausztria
613
14. Görögország
584
15. Magyarország________________ 577
575
16. Portugália
17. Írország
573
18. Németország
568 1/2
19. Libanon
565
20. Dánia
557
21. Izland
547
22. Horvátország
5441/2
23. Románia
536
24. Finnország
534
25. Törökország
5311/2
26. Szlovénia
522
27. Monaco
512
28. Csehország
5101/2
29 .Észtország
510
30. Svájc
495
31. Litvánia
468
32. Jugoszlávia
4351/2
33. Liechtenstein
428
34. Luxemburg
410
35. San Marino
393
36. Ciprus
3631/2
37. Málta
284

A NŐI C S A P A T O K V E R S E N Y E
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagy Britannia
Ausztria
Franciaország
Hollandia
Németország
Dánia

384
383 1/2
382 1/2
379 1/2
365
353

io
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7. Lengyelország
8. Norvégia
9. Finnország
10. Izrael
11. Csehország
12. Olaszország
13. Törökország
14. Belgium
15. Oroszország
16. Svédország
17. Izland
18. Horvátország
19. Magyarország
20. Spanyolország
21. Görögország

336 1/2
327
324
323
314 1/2
306
305
303 1/2
289
287 1/2
279
273
250
244
222

Visszapillantó

„Mázli33
A Vladimpex párosversenyének második
fordulójában az egyik legjobb női páros
ellen játszottuk az alábbi partit. A
szkórhelyzetre pontosan nem emlékszem,
de arra igen, hogy K-Ny mansban volt.
♦DBxx
Vxxxx
♦KB
*K10x
♦AKlOxx
i
♦xxxx

*♦A98xx
X

NY
HT

*xx

K 4x
* °X
R
D
*ADBxxx

A_

VAKBxxx
♦DIOxxx
*xx
A licit:

Észak

Kelet

Dél

Nyugat

IV
3**
körpassz

kontra 4*
3**: 5 + 4 + 5 + V
kontra: 10+ FP, legalább az egyik színt
meg tudja büntetni, vagy szuper erős
A 4 pikk után Észak helyén ülve már
nyalogattam a s?ám szélét, de mellényúl

tam és a kontra helyett a passz kártyát
helyeztem az asztalra. Egy pillanatra
megfagyott a vér az ereimben. Ezt a gé
met mindenki meg fogja kontrázni és
szinte biztos, hogy el fog bukni. Psziché
sen elég rosszul szokott hatni rám, ha egy
párosversenyen az első partiban rögtön
egy nagy bakot lövök.
Partnerem a kör ásszal indult, majd a
királyt hívta. Ezt a felvevő ellopta az asz
talon, majd treffet hívott, amibe a királyt
raktam. Most káró ász, káró lopás követ
kezett, majd a treff dáma. A felvevő úgy
gondolta, hogy az adu nem lehet 4-0,
mert azzal kontráztam volna (naná),
ezért hívott egy adut.
Ez volt az állás:
♦DBx
Vxx
♦*10
*K10x
í
|*xx
V1
NY K V♦98x
♦*5--- *Bxxx
*VBxx
♦DIOx
*A négy pikk innen már nem volt telje
síthető (az asztali káró hívásba most nem
szabad lopni, el kell dobni a treffet!) és
így egyet bukott. A teljes kiosztásból lát
ható, hogy a felvétel több felvevőjátékra
is teljesíthető. Először elnézést kértem a
hölgytől a mellényúlásom miatt, hiszen a
kontrám után biztosan teljesített volna,
majd a csere után hálával gondoltam az
égiekre. Ez egy biztos 8-as parti lesz, hi
szen az 5 kör csak nagy tömésre van ben
ne. Gondoltam én.
A verseny végén döbbenten tapasztal
tam, hogy a +50-es írásra a 62 szerezhető
pontból 18-at kaptunk, ami 29 %-nak fe
lel meg. A többi beírást nem néztem meg.

Zoller Róbert
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Magyar Kupa 1999.
A tudósítónak nehéz dolga van, ha játé
kosként vesz részt ilyen jelentős esemé
nyen. A játékosnak ugyanis elsősorban a
rossz partik maradnak meg az emlékeze
tében, ezek miatt nem tud elaludni és a
krónika megírásának idején is ott tola
kodnak a memóriájában. íme az első
rossz emlék:
Ált. beli, osztó: Kelet
♦65
¥D
♦B9874
♦KD1097
----- ■----- ±01597432
♦AK
VAKB943
¥2
♦65
NT
* 4A3
___ ?___ ±865
♦A42
♦ 108
¥108765
♦KD102
*B3
Az elődöntőben, a Győr-Siófok ellen
játszottuk a partit. A Bánki-Balogh pár li
citje:

É K
Magyar

Balogh

0
Csepeli

Ny
Bánki

3±
5±

passz
kontra

4 szán
7±

körpassz
Az 5 kárót megkontráztam, hogy tud
jak mivel indulni... A kör nyolcassal „tá
madtam”, reménykedve abban, hogy a
partnerem ellopja a színt. Nem sok hiány
zott. Az ötödik kör könnyedén felmaga
sítható, még a treff indulás sem tudja ezt
megakadályozni a 2-2-es aduelosztás mi
att. A másik asztalon kimaradt a nagyszlem.
Ezenkívül még egy partira emlékszem,
amikor csapatunk a terített szlem helyett
a 4-1-es elosztású színben próbált gémet
teljesíteni és a kedvező aduelosztás foly
tán (4-4) csak kettőt bukott. Mostanában

állítjuk át a mechanizmust fragmentről
Splinterre...
Végül 3 IMP-vel nyertünk és vasárnap
reggel a döntőben a Print-Tech csapattal
kerültünk szembe. Sok hiba volt mindkét
együttes játékában, kifejezetten alacsony
volt a színvonal. A teremben kibírhatat
lan hőség volt, az alacsonyabb rangú ku
pák résztvevői zsúfolttá tették a helyszínt.
Screen nem volt, pedig az alábbi partiban
nagyon hiányzott.
Osztó: Kelet, Ált. mans
♦B32
¥K
♦K4
♦AKD8764
♦AD964 -----i---- ♦ ¥AB762
¥D954
♦ 10952
Ní
R ♦A76
♦
11 I ♦109532
♦K10875
¥1083
♦DB83
♦B
Nyugat 2 káróval indult a 3. helyen.
„Ekren” konvenció, legalább 4-4 a nemes
színekben, 0-8 pont. Észak 3 szánt mon
dott és Kelet 5 percig tűnődött a helyes li
citen, végül passzolt, így tettem én is Dél
helyén. Nem úgy Nyugat, aki „bátran” 4
kárót mondott. Végül Kelet játszott 4
kört a kontrával. Körrel indultam és a fel
vevő a dámát tette, így egyet bukott.
Meccslabda volt, persze nem az egyetlen.
Osztó: Észak, K-Ny beli
♦AKD3
¥A42
♦K1084
♦63
♦B105
i
±964
¥K1097
MY u ¥854
♦A73
±B2
-----“-----1±061085
♦K94
♦872
¥DB3
♦D965
♦A72
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A zárt teremben Észak ellenfelünk
sürgetését annyira komolyan vette, hogy
lapjait meg sem nézve a passz kártyát tet
te az asztalra. Körpassz lett a vége, a má
sik asztalon Kovács András három szanzadut játszott treff indulásra. A harmadik
treffet elvette, pikkel kézbement és kárót
hívott a dáma felé. Nyugat ütött és vissza
hívta a színt. A felvevő eltalálta az eső bu
bit és teljesített. Nehéz ellenjáték, de ír
hattunk volna a partin, ha a káró ász nem
üti meg a dámát.
A meccs vége felé kaptam a kezembe az
alábbi lapokat: ♦AKB8763, ¥62,453, *87.
Tőlem balra az általános mansban 2
káró gyenge kettessel indultak, a partne
rem 3 szanzadut mondott, jobboldali el
lenfelem 4 kárót licitált. Sajnos, lelki sze
meimmel nem láttam a partnerem lapját,
így négy pikkel zártam a licitet. A partner
lapja: 4D2, VA103, 4K4, 4AKD643.

BRIDZSÉLET
Az ászkérdés segített volna, de a káró
királynak így is jól kellett ülnie a szlemhez. A másik asztalon a partnerem lapját
a kizárás hiányában 2 szanzaduval indí
tották. A transzfer előnyét ugyan nem
használták ki a licit során, de a szlem így
is sikerült.
Az egyeztetés 0 különbséget mutatott,
de az összpontszám +620-al a mi javunk
ra döntött. így a Taurus-Elastron a baj
nokság után a kupát is megnyerte, pedig
az elődöntőt és a döntőt Dumbovich
Miklós nélkül játszottuk.
Végül egy megjegyzés: a rendezés pél
dát vehetne dr. Kása Miklóstól, aki a mis
kolci középdöntőn kiváló feltételeket te
rem tett a játékhoz. Elsősorban nem a jégbehűtött pezsgőre gondolok, amit a játék
után kaptunk, hanem a screen-re és a hű
vös, csendes játékteremre.

Csepeli Miklós

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 388-4122, 3 88 -4123 Fax. 250-0272
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MITCHELL
párosbajnokságok
HA.
A Mitchell párosbajnokságot - úgy lát
szik immár hagyományosan - az idén is
századszázalék döntötte el. Gondolok itt
a tavalyi végeredményre, amikor Monoriék 90 pontot behoztak a 93-ból, most
Winklerék 101-et! a 102-ből, de ez is ke
vés lett. Említhetném az Országos Páros
bajnokságot is, ahol Argay-Zoller még
ennél is kisebb különbséggel nyert Fogaras-Kovács A. előtt, vagy az idei kupa
döntőt, ahol sikerült mindezeket überelni, azaz döntetlen lett a végeredmény, s
így az IMP-re nem váltható különbségek
összegzése döntött. Az embernek ilyen
kor az az érzése, hogy jobb lenne két első
helyezettet hirdetni, de hát erre sajnos
nincs lehetőség.
Gulyásék győzelmét az is beárnyékol
ja, hogy hihetetlen lassú játékuk jogosu
latlan előnyöket szerez nekik, asztali vi
selkedésükkel pedig előbb-utóbb kivívják
az egész mezőny ellenszenvét. (Elsősor
ban Szalayra gondolok). Mi sem bizonyít
ja ezt jobban, mint az asztaluktól távozó
párok lelkiállapota. Az utolsó fordulóban
tőlük érkeztek a párok hozzánk, átlago
san 3-4 perc (!!!) késéssel, és vicsorgó
arccal. Ám a zsűri most és korábban sem
büntette őket egyetlen alkalommal sem.
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a
párok jelentős része (mindig ugyanazok!)
egyszerűen arra is lusták, vagy trehányak,
hogy a játék befejeztével rendet csinálja
nak maguk után (nyilván otthon is ilye
nek). A licitdobozokat és a felszerelése
ket soha nem adják le, még csak be sem
csukják azokat. A (sajnos egyszemélyes)
zsűri érdekében hozott határozat szerint
ez szankcionálható, azonban az a zsűri,
aki a 3-4 perces!, folyamatos késést eltűri,
természetesen ezt sem bünteti, illetve az
utolsó forduló után, de sajnos a bajnok

ság során először szólt (és nem írt) ne
kem, hogy az 1-es asztalt büntessem meg.
Az előírás 1 parti 10 %-a, azaz 3 pont.
Ugye kitaláljátok, ki ült az egyes asztal
nál?!
ítéljetek el érte, de ilyen diszkriminá
cióra - ugyanis hasonló trehányságért na
ponta 5-6 párt kellett volna büntetni nem voltam hajlandó. Bár, ha a zsűri írás
ban adta volna (?!), más lenne az idei baj
nok!
Ha már itt tartunk, az idei bajnokság a
korábbiaknál is markánsabban jelezte a
zsűrizés problémáját. Tájékozódásomra
megtudtam, hogy elnökségünk tud a
problémáról - kevés vizsgázott és ráter
mett zsűrink van - de megoldani azt egye
lőre nem tudja. Mai világunkban sajnos a
pénz motivál mindent, tehát kevés vizsgá
zott és rátermett barátunkat meg kellene
fizetni, hogy vállalják. Másik, perspektivi
kusabb út lehetne, hogy fiatalokkal - akik
még kevesebbért is vállalnák - bővíteni
kellene vizsgázott és rátermett barátaink
körét.
A jelenlegi viszonyok - egyetlen hetven
év fölötti zsűri 3 osztályt vezet egyszerre méltatlanná teszik versenyeinket.

Dienes Ödön
(Lapunkban több számban pályázat
jelent meg, amelyben az elnökség
igen tisztes summát helyezett kilátásba
a terem vezetésre hajlandó jelentkezőknek.
Senki nem jelentkezett. A szerk.)

A fülemüle
Néha, amikor egyenes összeköttetés nem
áll rendelkezésre, segítségül hívhatjuk az
ellenfelet. Ha másképpen nem elérhető
magas lapunkat sikerült így üttetnünk,
a manőver neve: ugródeszka-beszorítás
(stepping-stone squeeze). De van-e neve
az olyan állásnak, amelyben nem magas
lap urasodik fel az ellenfél kényszerhívá
sa segítségével, ráadásul a két oldal bár
melyikén?
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A Mitchell-bajnokság negyedik napján
osztották ezt a játszmát:

Ay-

Osztó: Dél, Észak-Dél beliben

♦95
♦A10

♦B65
VD10
♦9543
♦A1064
----- i----- 4D2
♦743
VKB8762 MV „ VA
♦A6
* ♦B1087
♦K 7
-----"----- ♦DB8532
♦AK1098
V9543
♦KD2
*9

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

14

3V

34

körpassz

Dél adu indulás után három menetben
kiaduzik, az adu elosztásból és az indulás
ból (nem kör figura!) arra következtet,
hogy Nyugat elosztása 3-Ó-2-2. A „ravasz”
kis körre összeüt (!) az ellenfél király-ásza.
A káró bubi folytatást fedi a dáma és az
ász, Nyugat kis körrel folytatja, így próbál
ja meg elvágni az egyenes utat. Az olvasó
persze már sejti, hogy gaz terve kárhozatra
ítéltetett. (Ha kárót hívott volna, lépéscse
rével a jobbra fent látható négylapos állás
hoz jutottunk volna. Ha treffet, a felvevő
üt az ásszal, treffet lop a kezében, lehívja
aduit, majd a kör dámával megy az asztal
ra, és Keletnél csak a treff dáma-bubi meg
a káró tízes-nyolcas marad: treffel ütésbe
kerül, de a felvevő osztott király-kilencesé
vel két káró ütéshez jut.)
A kör dámával ütve Dél kézbe jön a
káró dámával, és adukat hív. Keletnek
két kárót kell tartania, különben a felve
vő kienged egy kárót. így érkezünk el te
hát ahhoz az ugródeszkához, amelynek
mindkét végén lehet dobbantani, és ame
lyet nevezhetünk Fülemüle-állásnak,
mert, ahogy a költő mondja:
(Jobb felől üt) nekem fütyül,
(bal felől üt) s nekem fütyöl...

7-- ♦ -

♦-

*B8
♦-

*

yK * 108

P

♦D B

«Y

♦K7

♦
y95
♦2
*9
Most treff ász, treff tízes - kézből káró
-, és aki üt, megadja a kilencedik ütést a
megfelelő kilencesnek. A teljesített 3
pikk 23 pontot ért a szerezhető 30-ból.
Beh szépen fütyöl ez az én madaram!

H. Péter Pál
Lehetünk engedetlenek?
Már megszokták tőlem, hogy a bajnoksá
gok értékelése ürügyén mindenféléről
írok, csak partikról éppen nagyon keve
set. Lenne rá magyarázat, hogy ez miért
van így, ehelyett azonban most bemuta
tok valamit.
Az 1999-es Mitchell párosbajnokság 5.
fordulójában egy érdekes ellenjátékproblémát fedeztünk fel. Rögtön az ele
jén lássuk a teljes leosztást.

♦K1085

♦AB92
VD4
♦K8754
♦D 5
----- •----- ^073

*85

♦ 1063
♦K763

1,1

y 92
R ♦AB2

___ 5___♦AB 1098
♦64

yAKB10763
♦D9
♦42
A licit is viszonylag egyszerű volt, jobb
oldali ellenfelem (Észak) 1 káró indulása
után 2 treffel közbeszóltam, amit Dél 4
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kör licitje követett és ebbe mindenki
csendesen beletörődött.
Partnerem treff hatos indulásában
sincs semmi különös - természetes indító
kijátszást jászunk, de „Combine” nélkül
is megoldottuk a helyzetet
ütöttem az
ásszal és visszahívtam a nyolcast, azaz a
legkisebbet, hiszen úgy tűnik, inkább a
kárót kell kérnem. Partnerem ütött a ki
rállyal, majd némi tűnődés után kis
pikket(!) hívott. A fenti diagramból per
sze nyilvánvaló, hogy erre bukik a parti,
de azért csukott lapokból ez nem ilyen vi
lágos. Mondom ezt azért is, mert mindkét
ellenfél egyszerre kérdezte tőle, hogy mi
ért hívott pikket, amikor láthatta, hogy a
nyolcas a legkisebb treffem - valóban ész
re is vette -, amely inkább a káró hívást
sugallja. Ő elsőre azt mondta, hogy meg
riasztotta a hosszú káró az asztalon, ezért
aztán végiggondolta a helyzetet.
Gondoljuk tehát végig, miért is? Az el
lenfelek érvelése első pillanatra teljesen
meggyőző, hogy „ha a felvevőnek dubló
pikk dámája van és a partner ott ül a
nagygáblival káróban, akkor a káró hívás
az egyedül megfelelő, a pikk pedig tömi a
partit”. Az első indok a pikk hívásra, hogy
ilyen licit után, ilyen helyzetben az esetek
nagy részében az a jó hívás, amelyik szín
ből nekünk is van figuránk, hiszen a part
ner közbeszólt egy nem túl jó minőségű
színnel, (igaz szóltam én már közbe jobb és
rosszabb színnel is) így legalább 6-7 pont
elvárható tőle külső színekben is. Ebből
négy a káró ász lesz, és emellett van még a
káró, vagy a pikk dáma, esetleg mind a ket
tő. Ez lehet csak a káró ász, dámaés akkor
itt az idő, hogy meghívjuk. De mégis, mi
kor jó ez? Lássuk be, hogy csak akkor, ha
pontosan harmadik ász, dáma van a part
nernél. Erre persze azt mondjuk, hogy ká
rót kért, tessék engedelmeskedni!
Nos, az én tippem itt is az, hogy fontos
dolog az engedelmesség, de nem árt gon
dolkodni sem. Legyünk tehát engedetle
nek, ha úgy látjuk, hogy van jobb megol

dás is. Hiszen a partner a ténylegesen ná
la levő kártyán kívül kárót fog kérni ne
gyedik ász, dámából is - ekkor mindegy,
hogy mit hívunk, de ha az a káró, akkor a
tízest kell hívni -, de a legfontosabb: szin
te biztos, hogy akár nála van a pikk dáma
akár nincs, eszébe nem juthat azt meg
kérni. Azaz lehetséges, hogy a partner jót
kért, de a lehetséges esetek közül - korlá
tozva arra az esetre, amikor kárót kér több esetben jobb a pikk hívás, mint a ká
ró, amely csak egyetlen esetben jó. A
partner jelzéseire tehát csak akkor tá
maszkodjunk, ha nincs meg-győzőbb já
tékunk.

Ormay György
l./B
A bajnokság mezőnye az eredményeket
regisztráló számára nem hozott újdonsá
got, mert annak nagy része már évek óta
törzstagnak számít az I/B osztályban. Az
eredmények alakulása sem okozott külö
nösebb meglepetést - sőt izgalmat sem az
utolsó, szokásos „minden mindegy” for
dulótól eltekintve.
A feljutó párok közül Csókáék,
Dörnyeiék és Kuttnerék végig az első for
dulótól az első 6 hely valamelyikén ta
nyáztak. Az ötödik nap után csatlakoztak
hozzájuk Varga Sanyiék is. Az első hely
sorsa a 4. napon dőlt el, amikor a CsókaSzabó páros 66 % feletti eredményt ért
el. Innentől lényegében behozhatatlan
fölénnyel vezettek és évek óta nem látott
nagy különbséggel nyertek is. Győzelmük
megalapozottságát bizonyítja az is, hogy
a mezőnyben egyedül ők teljesítettek
minden fordulóban 50 % felett, amihez
ez úton gratulálunk.
A négy, lényegében végig feljutó he
lyen álló párhoz az utolsó fordulóban
csatlakozott az addig középmezőnyben
helyet foglaló Csehó-Zsák és Kertes-Vég
pár, akiknek az utolsó fordulóban sike
rült 60-62 % felett teljesíteni, csalódást
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okozva az addig feljutó, illetve ahhoz kö
zel álló - egyébként jó közepes - teljesít
ményt nyújtó pároknak.
A kiesés elleni küzdelem még keve
sebb meglepetést hozott. A hét kieső pár
közül 4 már az első fordulótól kezdve ki
eső helyen állt, és a 3. forduló után az
utolsó helyen már a végső 7 kieső pár ta
lálható. Közülük egyedül az AndersCziffra pár tett kísérletet arra, hogy elke
rüljék a kiesést. Ez úgy tűnt, hogy sikerül
is nekik, de az utolsó forduló adok-kapok
játékának szenvedő alanya-ként kataszt
rofális 35 %-ot értek el. (Cziffra András
végig erős rosszulléttel küszködött a me
leg miatt.) Visszaesve a legjobb kieső
helyre, megmentették az egyébként biz
tos kiesőnek tűnő Gyárfás-Szőnyi párt. A
kiesőket illetően azt hiszem ez az egyet
len meglepetés.
A verseny befejezése után számítógé
pen lévén az összes eredmény, némi szá
mítást végeztem. Azt akartam megállapí
tani, hogy milyen összefüggés van az
egyenletes, illetve hetente szélsőséges
eredményt nyújtó párok összesített ered
ménye között. Ezért összehasonlítottam
minden pár legjobb, illetve leggyengébb
napi százalékos eredményét. Kiszámítot
tam a köztük levő különbséget. Az így ki
alakult - nevezzük így - megbízhatósági
listát összehasonlítottam a végső helye
zéssel. A következtetés levonását az olva
sóra bízom, ezért a listák elejét és végét
közlöm. Egyébként a legegyenletesebb
napi teljesítményt a Makara-Kocsis pár
nyújtotta, akiknek legjobb és legrosszabb
napi eredménye közti különbség 5,7 %.

Helyezés

Különbség

%

Helyezés

1.

55,0-49,3

5,7

13.

2.

50,8-44,5

6,3

25.

3.

50,9-42,3

8,6

28.

4.

52,7-43,4

9,3

19.

5.

53,1-43,4

9,7

24.

6.

54,1-43,9

10,2

20.

7.

57,1-46,0

11,1

14.

8.

56,7-45,4

11,3

9.

27.

55,2-36,3

18,9

30.

28.

55,1-35,4

19,7

26.

29.

55,8-35,8

20,0

32.

30.

56,9-36,7
56,9-35,4

20,2

29.

31.

21,5

23.

32.

62,4-40,8

21,6

11.

A lista első 8 helyén álló, 12 %-nál ki
sebb különbséget elért pár között feljutó
pár nincs, kieső pár 1 van (28. hely).
A lista utolsó 6 helyén álló 18 %-nál
nagyobb különbséget elért pár között
sincs feljutó pár, kieső pár 4 van.
A Butler bajnokság után egy tipikus
Butler partit mutattam be, most egy tipi
kus Mitchell partit kerestem, ami szerin
tem többféle tanulságot is rejt.
A második nap 5. partijában Nyugat
lapját tartottam a kezemben. Osztó Észak,
É-D beliben.
♦KD853
▼1052
♦6

*DB87
-----i----*4
♦A97
VKD8
HV
*A3
♦KDB
Ní
* ♦A1098752
*AK109 ___ 5__ 1*642
♦B1062
VB9764
♦43
*53
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É

K

passz
34**

passz
44

D

Ny

24*
passz

kontra
?

* Ekren
** 5 pikk

Passzal induló Kelet 4 káró licitje után
a harmadik pikk ásszal a kezemben part
nerem maximum szingli pikkjét tudom.
12 lapjából kárót licitál, ami remélhető
leg minimum 6-os, sok figurája ugyanis
nem lehet. Ászkérdés után a 12 biztos
ütés tudatában nyugodtan, szánban vet
tük fel a szlemet, Mitchell lévén, egy jó
átlag partit remélve. Terülés után azonnal
látszik a 13 ütés.
A szkórlapot elemezve csodálkozva lá
tom, hogy csak mi vettünk fel szlemet
szánban. Hatan 6 káró + 1-et, a többiek 3
szán -I- 4-et játszottak. Elgondolkodva
meg kellett állapítanom, hogy a helyzet
kulcsát jelentő, minimum hatos káró
gyors felderítésében sokat segített az el
lenfél Ekren licitje. Ám utólag elemezve
azt kell mondanom, hogy mivel a parti
ban lopásérték nincs - ami a licitből ki is
derül - így Mitchell rendszerben a káró
szlemnek sok értelme nincs. Ha a felvevő
a 7-es káró helyett csak 5-ről tud, a káró
szlemnek úgy sincs sokkal több esélye,
mint a 6 szánnák.

Kotányi Zoltán
II. osztály
Hatalmas meglepetésekkel kezdődött a
2. osztályú Mitchell párosbajnokság: a
harmadik játéknapot követően a végső
győzelemre is esélyesek közül a Bárdossy
- Bóc pár az utolsó (32.), a Szabados - Ti
hanyi női pár az utolsó előtti (31.), az egy
kor első osztályú Balásy I. és Szamos pe
dig a méltatlan 29. helyet foglalta el. In
nentől kezdve mindhárom pár beerősí
tett, de ezzel csak a kiesést tudták elke
rülni. A „középjátékban” a Nemes - Láng
R. pár brillírozott; a 4. és 5. fordulóban
egyaránt 62% körüli eredménnyel az élre

ugrottak, s bár a két utolsó fordulóban
gyengélkedtek (kétszer 47%), az üldöző
bolyból az egyetlen - 3. fordulóbeli - ki
siklástól (45%) eltekintve egyenletes tel
jesítményt nyújtó Hajlik - Benedek Beck M. hármas csak megközelíteni tud
ta őket. A bronzérmet Hittmannék sze
rezték meg, részben egyéni licitrendsze
rüknek köszönhetően. Mivel ebben az
osztályban két leosztás során meglehető
sen nehéz védekezést kidolgozni szokat
lan bemondásaik ellen - a terem nem
egyszer zengett, minthogy még ők sem
megfelelően kódolták az egyes liciteket véleményem szerint licitrendszerüket
párosversenyen nem lenne szabad enge
délyezni. A másik három feljutást hozó
helyre Topolyi Magdiék, Balázs Ottóék és
a „Ki marad a végén?” TV vetélkedő
megnyerését követően szárnyakat kapó
Szigetiék kerültek - megérdemelten.
Nagy harc alakult ki a bentmaradásért
az utolsó két fordulóban. A végig alsóház
ban tartózkodó Hámori - Friss pár szen
zációs utolsó fordulójának köszönhetően
(64%-kal nyerték a 8. fordulót) a 30. hely
ről a 19.-re ugrott fel, Tichy Eszternek és
a Talyigásoknak 55% is elég volt a kiesés
elkerüléséhez. Tőlük kaptam egyébként
néhány érdekes leosztást, amelyek közül
kettőt itt most bemutatok.
3. forduló 15. leosztás
Osztó: Dél, É-D beliben
Egy kivétellel minden asztalon 3 szán
volt a felvétel, s az esetek többségében 14
- IV - 1# - 3 szán pároslicitet követően
Nyugat lett a felvevő. A jobb áttekinthe
tőség kedvéért a kiosztást 90°-kal elfor
gatva ábrázolom, így a felvevő Dél lesz:
4KD65
TD2
___ ____ 4KD83
í
*K103

D
4B104
----------- VK1073
♦A97
*AD5
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Talyigás P. pikk kilences indulást ka
pott, az asztali kis pikket ütötte az ász, s
treff kettes folytatás következett. 3-3
pikk, káró és treff, valamint egy kör ütés
sel a 10 ütés biztosnak látszik, a kör bubi
bekerítése vagy a káró 3-3 elosztás adhat
ja a párosversenyen oly sokat érő 11.
ütést. Van más esély is? Hát persze, hogy
van! Ha a 4-es káró és a kör bubi egy kéz
ben van, ez az ellenfél némi segítségével
beszorítható. Kézben vette tehát a treff
visszahívást, majd a kör hármast hívta az
asztali dáma felé, s elégedetten tapasztal
ta, hogy ezt ütötte az ász. Az ütésszámot
tehát sikerült beállítani. Ráadásul nem
kör hívás jött vissza. A treff folytatást kö
vetően lehívta az összes fekete lapot (a 4.
pikkre Kelet a treff bubit, Nyugat és Dél
kort dobott), majd a kárók következtek.
A harmadik káróra Kelet kört adott, s
most felvevőnek teljes képe van az elosz
tásról: Kelet eredetileg 3-4-2-4-gyel szü
letett. Ebben a pillanatban a kör bubi el
leni impassz matematikailag jobb esélyű
nek látszik, ám Nyugatnak a kör dobást
megelőző rövid habozása - no meg az
elegánsabb megoldás - az alábbi kétlapos
végállásban a kör bubi beejtésére ösztö
nözte a felvevőt. Nyert! A döntés az un.
table presence jó példája.
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A teljes kiosztás az alábbi volt:

♦973
VB64
♦ 10542
*984

*KD65
¥D2
♦KD83
*K103
----- 7----- *A82
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* A985
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¥K1073
♦A97
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Hogy várakozása ellenére a felvevő az
adott leosztásban csak alig 60% feletti
eredményt ért el, az egyrészt azzal ma
gyarázható, hogy bármelyik piros színű
indulás automatikusan adja a 11. ütést,
továbbá az, hogy két káró lehívása után amikor esik Kelet bubija - a káró tízes el
leni impassz is erre az eredményre vezet.
Mindenesetre három pár éppen kilencet,
kettő pedig tízet ütött a felvételben. Per
sze megkérdezhető az is, hogyan játszott
volna a felvevő, ha Kelet nem üti meg a
kör dámát?
A 2. forduló 26. leosztása furcsa döntés
elé állította ált. beliben Nyugatot az alábbi
lapokkal: *986, VAKD1063, ^94, *73.
Harmadik helyen a 2 kör indulás nem
igen kifogásolható, bár sokan a 3 körre
voksolnának. Ám idősb Talyigás az első
helyen 2 pikkel nyitott. Meg kéne emel
ni? - morfondírozik a fiú, midőn legna
gyobb meglepetésére Dél a 3 kör licitkár
tyát helyezi az asztalra! Mi folyik itt?! kérdi az ifjabb Talyigás magától. Egy má
sodperce van arra, hogy eldöntse, kont
rázzon-e (nem baj, ha a partner tudja, mi
vel kell indulni 3 szán ellen), de szeren
cséjére győz a józan ész, és feltűnő habo
zás nélkül kiteszi a zöld kártyát. Körpasszü A kör dáma indulásba az asztalról
a szingli négyes, partnertől a kilences jön.
A vége három bukás (+300), mivel a tel
jes kiosztás a következő volt:
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♦K73
¥4
♦B832
♦KDB62
♦986
-----;------ ♦DB10542
‘
¥9
¥AKD1063
♦94
HY R ♦1076
♦73
___ ü___ 4A 54
♦A
¥B8752
♦AKD5
♦ 1098
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színnel is 1 szánnál indulnak a probléma
megoldására. Partnerem jó licitje a 2 ká
ró (nem tud jobbat), erre én 4 pikket
mondtam volna, és felírhattuk volna 4p +
1-el az átlagot. (A 2 kör szóba sem jön? A
szerk.)
A 3 káró licit azonban izgalomba ho
zott. Megnőtt szingli káró királyom érté
ke és próbáltam elképzelni partnerem
lapját. A 3 káró legalább hatos színt 16-18
ponttal, vagy hetes színt ígért elosztásos
lappal. Úgy gondoltam, ha nála van kör
ből az ász és király, akkor jó esélyem le
A szkórlapon 10 különböző eredmény
het a 6 pikkre. Treff ász, vagy treff színhi
szerepelt, a leggyakoribb beírás (5) a
ány esetén csak egy pikket adok ki.
-100 (3 szán -1) ez volt az átlag. É-D vo
4 körrel megkérdeztem a kör fogáso
nal a 34 kontrával vagy töredékkel (2
kat, 5 káróval bemondta az ászt és a ki
szán, 4 ^ , 4^) 70% felett írt, a 3 szán! -1
rályt.
(-200) már csak 20%-ot ért, a 3¥-3-ért a
Erre 6 pikket mondtam, amit O hely
-300 pedig csaknem nullszkór volt. Ne
telenül 6 szanra javított. Semmi joga erre,
héz persze eldönteni, hogy a 3 kör be már bemondta egyszer lapját (igaz, hogy
mondás vagy a partner passza a rosszabb rosszul), nekem lehet 7 pikkem az ász
licit!
nélkül, treff színhiányom és akkor a 6
Dfirnyei Gábor pikk terített, a 6 szán sokat bukik. Ezzel a
licittel azonban szerencséje volt. Kelet
treff bubi indulása után nézzük újra a la
(leszo rítá s 3 színben
pokat:
Nagy lehetőséget kapott partnerem a II.
Észak 43, ¥AK103,^AD1065, ♦K43;
osztály következő leosztásában:
Dél éAKD542, ¥8642, ♦K, ^D 7
Ha a pikk 3-3 akkor van 12 ütés, ha a
♦3
pikk nem 3-3 akkor még lehet harmadik
¥AK103
káró bubi és pikkben - körben be lehet
♦AD 1065
akár Nyugatot, akár Keletet szorítani. Az
♦K43
utóbbi időben nem jelent meg a beszorí♦B976
-----j----- ^108
tás technikájáról cikk, ezért gondolom,
¥B75
¥D9
hogy érdemes ezt a partit leírni.
♦B84
R ^9732
A beszorítás alapfeltétele, hogy a ki
♦A65
___ “___ ♦ B 10982
adandó ütéseket minél hamarabb ki kell
♦AKD542
adni.
¥8642
William Somerset Maugham állítólag
♦K
azért hagyta abba a bridzset, mert egyszer
♦D7
téves licit alapján 7 szánt játszott kontráz
Észak helyén 1 káróval indult és 1 pikk va. Az indulás után látta, hogy csak akkor
licitemre 3 kárót mondott. Ez rossz licit. bukhat egyet, ha az ellenfelét be tudja
A standard jellegű rendszerek nagy prob szorítani. A beszorításhoz azonban azon
lémája, hogy miként licitálják a 16-18 nal ki kellett adni az ütést. Ettől kezdve
pontos lapokat. Sokan még ötös nemes mindenki azzal szórakozott, hogy meg
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kérdezte tőle: ugye 7 szánt úgy kell játsza
ni, hogy az első ütést ki kell adni?
Partneremnek is látni kellett volna,
hogy a treff bubit fedni kell, hadd üssön
az ász. Ezek után mivel a káró bubi esik,
ha a 4 pikk és a 3 kör egy kézben van jó a
beszorítás. (Nyugat a treff ász ütés után a
pikk bubi hívással meghiúsíthatja a beszorítást.)
Partnerem mohó volt, Ő a rossz licit
után most már 7 szánt akart játszani.
így nem fedte a treff bubit. Nyugat is
kicsit tett, nem vette észre, hogy ezzel be
szorul és teljesül a 6 szán -I- 1. Most már
csak a kárókat kellett volna Északnak le
játszani, ehhez igénybe kell venni a kór
ász átmenetet és az utolsó káróra Nyugat
beszorul. Az állás most a következő:

♦B976

: B7

*a

♦3
¥K103
♦5
*43
7

NY

érdektelen

K

L lJ

♦AKD54
¥2
♦*D

Nyugatnak tartani kell a treff ászt, a 4
pikket így a kórt kell eldobni.
Partnerem az első ütésben nem látta
meg a lehetőséget, a 7 szán mámorában a
pikkekkel kezdte a lejátszást, így meg
kaptuk a jól megérdemelt nullát.

dr. Poór István

A mázli faktor
Sopron Kupa, Ecosoft Kupa
Minden jel arra mutat, hogy az idei sop
roni verseny volt az utolsó, ahol a do
hányzójátékosok a verseny alatt is zavar
tanul élvezhették cigarettáikat, s amikor
a nemdohányzók kénytelenek voltak a
füstben fulladozni. A T. Ház bokros
egyéb teendői mellett olykor a törvényhozással is foglalatoskodott, s végre meg
alkotta a dohányzást nyilvános helyeken
szabályozó törvényt. Ettől eltekintve a
soproni párosverseny az idén is kelleme
sen, nyugodt körülmények között zajlott
le, viszont sajnálatosan kevés külföldi pár
tisztelte meg részvételével. Ennyit a kö
rülményekről. Most nézzük, milyen csúf
dolgok eshetnek meg a bridzsben, ha a
mázli faktor az ellenfél oldalán van.
2. forduló, 7. leosztás, ált. beli, osztó: Dél
♦KD2
¥B64
♦9843
*1098
-----i----- *AB64
♦ 1098
¥K1032
„ ¥A97
♦A72
Nl
R ♦BIOÓ
*KB3
-----I----- *642
♦753
VD85
♦KD5
*AD75
Ebben a kiosztásban három asztal ki
vételével mindenütt Észak-Dél játszott
egy szanzadut. Két asztalnál Kelet-Nyu
gat szűrrel teljesített két pikket, s ezzel
felírta a jó licittel kiharcolt, csaknem nulla
pontot érő szkórját, ugyanis az egy szán
mindenütt bukott kettőt-hármat. Egy asz
talnál Dél lett a felvevő egy káróban. Ez
nekem valamely licittechnikai furcsaság,
meglehet, a versenyző elnézte egy kőrjét,
de inkább precíziós rendszert játszanak.
A szánt játszók közül egy asztalnál a felve
vő ütött hatot, egy másik asztalnál hár-
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mát. Ezek voltak a szélső értékek. A fel
vételt mindössze egy helyen kontrázták
meg, ott Észak csak kettőt bukott. Ez az
Észak nem én voltam. Én az a Dél voltam
emlékeim szerint, aki ellen a pikk tízessel
indultak. Rátettem a királyt, s ütésben
maradván, feltámadt á remény, hogy lesz
még egy pikk ütésem az asztalon. Nem lé
vén jobb ötletem, kárót hívtam a király
hoz. Ezt ütötte az ász, jött a következő
pikk. A dámát elvitte az ász, s Kelet most
lehívott még két m enetet a színből. A ne
gyedik pikkre kézből is, asztalról is kárót
dobtam, Nyugat egy körtől vált meg. Ke
let most - minő meglepetés -, treffet hí
vott. Szívtam a fogam és kicsit tettem.
Ütött a bubi, káró jött vissza. Megszerez
tem második ütésem. Ha most Nyugatnál
lenne a kör ász-király és Keletnél a treff
király, a kör dámát kellene hívni. Kérdés
persze, miért nem körrel támadott Kelet,
de az is kérdés, miért kellett volna neki
tempót, sőt esetleg ütést adni körben,
amikor ott van a jó kis pikk szín támadás
ra. Adott kiosztásban a kör dáma hívás
négy bukással járt a remélt kettő helyett.
Kelet ütött a kör ásszal, s persze kört hí
vott, így nem jutottam hozzá a kör ütés
hez. Treff ász-treffre megúsztam volna há
rom bukással. Olcsóbb lett volna. Mind
azonáltal, ritka gonosz kiosztás volt.
A sorstól néhány héttel később, az
Ecosoft Kupa párosverseny első forduló
jában kaptam elégtételt:
1. forduló, 2. kiosztás, É-D beliben,
osztó: Kelet
*AK
VK53
♦A9632
*983
*DB3
----- 1----- 1*1084
VDB9
1
VA872
♦D84
NY
K *K105
*D1074
0
*A62
*97652
V1064
♦B7
*KB5

BRIDZSÉLET
A játszmában rendszerint Észak-Dél
próbálkozott szanzaduban, vagy pikkben
eleget ütni - nem sok sikerrel. KeletNyugatnak viszont több helyütt sikerült
egy-két szanzadut teljesíteni, de csak a
nyolc ütést betakarítok jutottak az átlag
közelébe. Nálunk így ment a licit:

Ny

É

1 szán
2 szán

2*
körpassz

K

D

1*
passz

passz
2*

Északon lehívtam a két magas pikket,
majd a treff kilencessel folytattam. A fel
vevő kicsit tett, ütött a király, s Dél meg
hívta a harmadik menet pikket. Ezt Nyu
gat vitte és kijátszotta a kör dámát, ami
vel ütésben maradt. A kör bubival folytat
ta eső tízest remélvén Déltől, avagy leg
rosszabb esetben azt, hogy a tízes nálam
lesz, ám a sors ellene volt. A figurát fed
tem, a kör folytatást Dél vitte. Ez most a
helyzet:
*¥♦A963
*83
*----- :-----] * 1

V-

♦D84
*D107

Y8

NY K *K105
B
*A 6
*97
V-

♦B7
*B5
Következett a két magas pikk. A felve
vő most mintha bajban volna. Az ellenfél
már ütött négy pikket, egy treffet és egy
kört, s mindenképpen üt még egy kárót. A
felvétel tehát egyet mindenképpen bukik.
Kérdés, mit dob a felvevő? Kézből eldob
hat akár két kárót is, de mit dobjon az asz
talról? Két kárót nem dobhat, az ütő kört
nem szívesen dobja el, a treff sem rokon
szenves. A feladatot gyorsan, a csere szo
rításában kellett megoldani. Végül a lég-
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rosszabb megoldás született: a felvevő
kézből eldobott egy-egy minort, az asztal
ról a kört és a kis treffet. A treff folytatás
ra ütött az ász, káró érkezett a dámához.
Az ász nyert, s kis kárót hívtam. A felvevő
pedig megadta az impasszt a tízes ellen.
Már az egy bukás is igen jó parti lett vol
na, de így osztott top szkór lett, mert
Észak-Dél vonalon csupán négy helyen ír
tak, abból hárman százat, egy helyen ötvenet. A mázli faktor most nekünk szolgált.
LR

Visszapillantó

Az ELTE
13. párosversenye
A nehézkes előkészület (nem volt megfe
lelő szabad terem) ellenére idén az is 63
pár indult az ELTE versenyén. Köszönet
Hajlik Gábornak, hogy az Ecsed utcában
kellemes körülmények között végül idő
ben megrendezhettük.
Kezdettől fogva az a célunk, hogy fia
tal és kezdő versenyzőknek teremtsünk
játéklehetőséget. Idén is 13 egyetemista
vagy középiskolás és 8 kezdő páros in
dult. Az élmezőnyben is a fiatalok ját
szották a főszerepet. Nagy meglepetésre
az esélyesebb párolok előtt a Nyárádi
Ibolya - Nagy István kettős nyert.
Második helyen végzett a mezőny leg
fiatalabb tagja, a még csak középiskolás
Marjai Péter. Édesapjával az első fordu
lóban 70.86 %-ot teljesítettek, ami szen
zációs eredmény. Egyenletesen jól ját
szottak, jól megoldották a verseny egyik
legérdekesebb leosztását a 17-esf. Észak
nyitja a licitet általános mansban a követ
kező lapokkal:

5 0 'MizéVf i
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48653
VK8
♦74
4KB532
♦D
----- j—
VA754
H¥ 1 „
♦AB 109 NT
*
4AD86 -----"---♦ 10974
VB 1096
♦D2
41094

4AKB2
VD32
^8653
47

Marjaiék felvették a reális 6 kárót, ami
a 2-2 káró elosztás miatt terített 13 ütés.
Csak hatan játszottak hat kárót. Hárman
6 szánt teljesítettek, hárman 6 kört buk
tak. Hárman 3 szán + 3-t és hárman 3
szán + 2-őt játszottak. Érdekes a leosztás.
A pikk indulás adott a 3 szán ellen. Aki
bambán káró ász és káró királyt játszik, le
hívja a pikkeket az káróval kézbe szorul.
Mivel nem tud átmenni az ötödik káróért,
ezért kínjában megadja a kör expasszt, ez
ül, így tizenkettőt üt. Aki a pikkekre pre
cízen kárókat dob, az lejátszhatja az 5 ká
rót és a 4 pikket, és az utolsó 4 lapból kell
dönteni. A treff impassz nem ül, vissza
kapja az ütést és kiadja még a kör királyt.
Ha az utolsó 4 lapból kör ászt és kis kört
játszik, akkor megkapja a 12-ik ütést.
A 26. parti sok pontot hozott Marjaiéknak. Kelet indul általános beliben.
13 asztalon körpassz volt ezekből a la
pokból:
♦AB92
VD32
♦543
4B104
♦864
----- j----- 4KD53
VAKB6 M¥
„ V984
♦DB6
NT
R ♦K987
♦953
-----“---- 4K8
♦ 107
V1075
♦A102
4AD762
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A Kelet által játszott 1 pikk + 2 abszo
lút topszkór! Csak hárman írtak a KeletNyugat párok közül (1 szán és 2 kór). A
többi asztalon, ahol Kelet-Nyugat volt a
felvevő, mindenki bukott.
Végül még két érdekes leosztás:
Nyolc pár oldotta meg a 2. forduló 22es leosztását. Osztó Kelet, K-Ny beliben:
♦92
------------ *854
VAK854
VD6
♦D87
NT
* ♦AK543
*876
_______ *AK4
Standard alapú rendszerekben 1 szán
- 2 káró, 2 kör - 3 szán után Keletnek 4
kört kell mondani! Nem valószínű, hogy a
partnernek 2 pikk fogása legyen. 3 szán
ban Észak-Dél ötöt üt, a 4 kör terített,
mert 3-3 a kör elosztása.
Első forduló, 9. leosztás, osztó: Észak, KNy beliben.
♦K
VKD108
♦A7
*ADB874
*65
j
1*1082
VA43
NY
„ VB92
♦KD943
*81065
----- ---- 1*1065
*K32
♦ADB9743
V765
♦82
*9
Hatan vettek fel 6 pikket, de csak
Dumbovich Miklós teljesített. Minthogy
ül a treff impassz, az adott káró indulásra
el lehet dobni a kis kárót. Azt hiszem, a
többi felvevő nem gondolta végig, hogy jó
lehet ugyan a lopimpassz is, ha Keleten
van a treff király, de ehhez még minden
képpen kell a három-három treff is. A
treff dámát Kelet lefedi, a pikk királlyal
ugyan vissza lehet menni a treff bubiért,
de ha 4-2 a treff, akkor a treff bubit ellop
ják. Tehát a pikk királyt át kell ütni az ászszal 2 aduzás után kell megadni a treff
impasszt. Adott esetben a 3-3 treff miatt
a kör fekvése már érdektelen.

5

Dr. Poór István

Vita
Gondolkodni és begondolkodni című vita
indítónkhoz (1999. 1. szám) ezúttal másik
rovatunkból kölcsönzünk egy figyelmet ér
demlő írást.

Topok és oollák
Tizennegyedik csevej:
úriemberek
Mottó: Nem értem, hogy tehettek ilyet
a játékosaim, szerintem újra kelljátszani a meccset.
(Arsene Venger, azArsenal vezető edzője)

Észak
*B62
Kelet
*A108
Dél 3 szán felvétele ellen Nyugat a
pikk négyessel kezd. (Kelet-Nyugat a ti
zenegyes szabályt játszva, felülről a ne
gyedik lapot hívja, ha az indulónak van
legalább egy figurája.) A felvevő kicsit
kér az asztalról. Mit tegyen Kelet?
Mint (csaknem) mindannyian emlék
szünk, február közepén az Arsenal—
Sheffield United kupamérkőzésen, hogy
ápolhassák az egyik Arsenal-játékost, az
ellenfél taccsra rúgta a labdát. Az ápolás
befejeződött, a sheffieldiek pedig arra
számítva helyezkedtek, hogy a szokás sze
rint visszakapják a támadás jogát. A nagy
izgalmak közepette az Arsenal egyik csa
tára megfeledkezett magáról, és ellenál
lásra nem találván, óriási gólt lőtt. A
sheffieldi csapat egy emberként tiltako
zott, sőt, a góllövő társai is kérték a bírót,
csináljon vissza valamit, de őt a szabályok
kötelezték, hogy középkezdéshez tetesse
le a labdát.
A meccset az Arsenal nyerte 2-1-re.
Miközben a résztvevők az öltözőbe vo
nultak, a riporterek megrohanták az Ar
senal edzőjét: mit szól mindehhez. O pe
dig kijelentette, nem érti, hogyan eshetett
meg a dolog, a játékosaival együtt szé
gyellj, és szerinte legjobb volna, ha a felek
megint megmérkőznének egymással, ezt
kívánja a fair play. (És a szövetség hozzá-
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járult, hogy újrajátsszák a mérkőzést: az
Arsenal ismét 2-1-re győzve, továbbju
tott, a Sheffield pedig emelt fővel búcsú
zott az Angol Kupától).
Tudjuk, ilyesmi csakis Angliában tör
ténhet meg. Azért elmesélek egy majd
nem húszéves esetet az Egyesült Álla
mokból:
1981-ben, a Vanderbilt-kupán (a Grand
National, a Reisinger és a Spingoid mellett
a negyedik nagy csapatverseny, a győztes
jogot nyer a világbajnoki válogatóverse
nyen való részvételre) a döntőbe jutásért
folyó Becker-Bramley mérkőzés első fél
idejében (Bramleyék egypontos vezetésé
nél) osztották ezeket a lapokat:
Osztó: Nyugat, általános beli
*B62
*K1082
♦K1086
*A8
*D7543 -----i----- *A108
*B3
*9764
♦D94
NI
11 4732
*K72
n
*B109
*K9
*AD5
♦AB5
*D6543

Nyugat
Decker
Stansby

Észak
Friesner
Kay

Kelet
Dél
Rubin
Bramley
Rusenberg Káplán

passz
passz
passz

passz
2♦
3 szán

passz
1 szán
passz
2♦
körpassz

A licit tehát teljesen azonos volt a két
asztalon, és mindkét Nyugat a pikk né
gyessel (felülről a negyedik) kezdett.
Az első kérdés: mit tegyen a felvevő az
asztalról?
Ha az indító kijátszónak ADxxx-et
osztottak, a bubit lenne jó, mert ha Nyu
gat újra ütésbe kerül, esetleg nem ismeri
föl a helyzetet. Márpedig ha ahelyett,
hogy a király esésére játszana, megpró
bálja az ütést átadni partnerének, a 3
szán máris otthon van.

De jobb esély arra játszani, hogy Nyu
gat AlOxxx-ből kezdett. Ekkor az asztal
ról kicsit kell kérni. Még ha Kelet D8xjéből a nyolcast játssza is ki - amire, ha
Nyugat ütésbe kerül, az ász lehúzásával
fölmagasíthatja az ellenvonal pikkjeit,
csakhogy a dáma blokkolja a színt - , Dél
teljesíti, amit vállalt.
A nyílt teremben Bramley a bubit tette
az asztalról, Kelet ütött az ásszal, és a tí
zest hívta vissza. Ezt a felvevő vitte a ki
rállyal, lehúzta kőrjeit, a negyedikre treffet dobott a kezéből. Michael Becker (a
legendás B. Jay Becker fia) Nyugaton
nem akart megválni egy (buktató) pikkjé
től és egy kárójától (a partnernél lehet a
dubló bubi) sem, ezért négyes treffet imi
tálva, eldobta előbb a hetest, majd a ket
test).
Délnek el kellett találnia, hogy merre
adja a káró impasszt. (És hiába cselezett
Becker, mielőtt a felvevő elhatározza ma
gát, kipróbálhatja a treffet, és mert a ki
rály esik az ászba, rögtön van kilenc üté
se.) De akik idáig jutottak Amerikában,
sokat tudnak erről a játékról: Dél látta,
hogy a négyesnél csak egy kisebb pikk van
az ellenvonalon - azaz a tizenegyes sza
bályt alkalmazó Nyugatnak legföljebb
ötös színe lehet elhalasztotta hát a dön
tést: pikkel kiadta az ütést.
Nyugat lejátszotta a magas pikkeket.
A felvevőnek három-három kárója meg
egy-egy treffje maradt a kezében és az
asztalon. Kelet is úgy gondolta, ilyen
megosztásban okos megtartani a lapjait
(talán jobban tette volna, ha nem két, ha
nem csak egy trefftől válik meg, és eldob
egy kárót is, mintha 3-4-4-2 volna az el
osztása). Nyugat a végén kihívta a treff
királyt, Dél tehát látta elmenni a szín ti
zenharmadik lapját is. Ütött a treff ászszal, és tudta, hol keresse a káró dámát:
Becker nem szinglizte volna le a királyt
három kis káróval a kezében! 600 pont
Észak-Délnek.
A másik teremben a felvevő áttekin
tette a helyzetet, majd kis pikket tett az
asztalról az első ütésbe.
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Innen átadom a szót a versenyről tu
dósító Edgár Káplánnak, a New Yorkban
megjelenő Bridge World akkori főszer
kesztőjének, aki történetesen Dél lapjait
tartva, lejátszotta ezt a felvételt:
„Kelet habozott egy ideig, végül a tí
zessel kihajtotta a királyt. Mindenki szá
mára kiderült, hogy nála van az ász. így
hát a felvevő kárót hívott az asztali király
hoz, majd kicsit a bubihoz, tudván, ha a
Nyugaton ülő Stansby üt a dámával, nem
folytathatja a pikket. És Nyugat termé
szetesen treffet hívott. A felvevő bero
hant az ásszal, hogy lejátssza kilenc üté
sét, 600. Húzó.”
Ha Lew Stansby (a nyolcvanas évek
egyik legjobb amerikai játékosa, páros és
csapat világbajnok!) ütve a káró dámával,
pikket játszik vissza, a felvétel elbukik,
Kelet-Nyugat 12 meccspontot szerez.
Márpedig végig nagyon szoros volt a
meccs. Sokáig az ő csapata vezetett, és 64
leosztás után csak 15 meccsponttal vesz
tett. (Káplán és társai, akik között ötö
dikként játszott B. Jay Becker is, később a
döntőben a Hamman-Wolff, Hamilton-Rubin, Weichsel-Sontag összeállítá
sú Dallasi Ászok ellen is nyertek. A baj
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nokok bajnoka először 1932-ben nyert
amerikai bajnokságot, és 77 évesen ez
volt az utolsó nagy győzelme.)
Utóirat:
1. Figyelemre méltó, hogy még a nagyok
sem tisztázzák magukban, mit kell csinál
ni a fentiekhez hasonló gyakran előfor
duló szituációkban. Keletnek az asztal
mellett kellett kigondolnia, hogy a tízes
hozzáadása a legjobb játék az első ütés
ben. Szinte hihetetlen, hogy nem elemez
te már százszor a helyzetet, és nem tudta
habozás nélkül kijátszani a megfelelő
kártyát.
2. Az esetet elmeséltem néhány első osz
tályú magyar játékosnak. Tamáskodtak.
Van közülük, aki ma is azt hiszi, Dél - új
ra mondom, Edgár Káplán! - rosszul ját
szott, amikor nem utánozta le a másik te
rem felvevőjátékát. Azt pedig nem is ér
demes firtatni, mi a véleményük Nyugat
gesztusáról. Hogy valaki csak azért ne
játsszék buktatásra, mert partnere nem
tempóban tett egy lapot az ütéshez!

Kelen Károly
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Horváth Sándor
1917-1999
Ismét búcsúzunk és emlékezünk. Hor
váth Sándor sok nagy versenyen dia
dalmaskodott, s nem egyszer világ
nagyságoknak is méltó ellenfele volt.
Emlékezetes nagy írásnak volt részese
a hetvenes évek elején a balatoni nagy
versenyen, ahol akkoron Benito Garozzo is játszott. Az olaszok az egyik
asztalnál négy kört buktak rekontrával
háromszor, a másik asztalnál ugyan
csak az olaszok öt kört kontrával négy
szer. Sajnos, a kiosztást nem közölte a
Bridzsélet, de tény, hogy Garozzo az
eredményt a szkórlapon kézjegyével
hitelesítette: Horváth Sándor csapata
ezt a szkórt Tihanyban az olasz világ
bajnok ellen írta fel.
Egyike volt azon élvonalbeli játé
kosainknak, akik nemcsak a versenye
ken, hanem a BBE egyik választott ve
zetőjeként jó ideig a versenyélet szer
vezésében is jeleskedtek. Visszavonu
lása után is figyelemmel követte a ver
senyélet alakulását és hathatós mecé
nása volt a Bridzséletnek. Köszönet
érte.

Varga Tibor
1952-1999
Június elsején még játszott. Hazatér
vén lefeküdt, s reggel már nem ébredt
fel. A versenyévkönyvek nem őriznek
adatokat nagy eredményeiről, de jó
játékos volt. Szomorú, hogy ismét egy
fiatal ember távozott közülünk.

A főváros peremén
Szövetségünk márciusi közgyűlésén, a fő
titkári beszámolóban elhangzott, hogy a
850 versenyjátékosból 650 budapesti és
200 vidéki. Utána számoltam, mert kissé
keveselltem a 200-as számot. Eredmény:
ÉSZAK-DUNÁNTÚL: Tatabánya (Tata)
30 fő, Győr 50 fő, Mosonmagyaróvár 8 fő,
Esztergom 10 fő, Ajka 8 fő, Veszprém 10
fő, Szombathely 18 fő, Sárvár 4 fő, Siófok
5 fő, Székesfehérvár 6 fő. Összesen 149 fő
DÉL-DUNÁNTÚL: Pécs 50 fő, Kaposvár
4 fő, PakslO fő, Szekszárd 8 fő, Nagykani
zsa 4 fő, Százhalombatta 10 fő, Dunaújvá
ros 12 fő. Összesen 98 fő
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG: Salgótarján
4 fő, Eger 12 fő, Miskolc (Gyöngyös, To
kaj, Kazincbarcika) 30 fő, Nyíregyháza
(Kisvárda)14 fő, Debrecen (Hajdúszo
boszló) 16 fő. Összesen 76 fő
ALFÖLD: Szolnok 6 fő, Szeged 12 fő, Ba
ja-Kiskunhalas 8 fő, Kiskőrös 16 fő,
Gyomaendrőd 8 fő, Kecskemét 4 fő. Öszszesen: 54 fő
MINDÖSSZESEN: 377 fő. Természetesen
itt csak a többé-kevésbé rendszeresen a
helyi klubban, ritkábban területi és orszá
gos versenyeken szereplőket számoltam.
A főváros vonzáskörzetében élő, de a bu
dapesti bajnokságokban szereplő érdi (6
fő), solymári, piliscsabai, szentendrei, csö
möri stb. játékosokat nem számítottam be.
Örömmel fogadnánk korrekciókat a lét
szám tekintetében.
Nézzük csak: a 650 fős fővárosi létszámból
a budapesti csapatbajnokság 4 osztályában
évente nagyjából 72 csapat indul (a Ma
gyar Köztársasági Kupa budapesti ágán
is). Ez 6 fős csapatokkal számolva 432 fő
(ebből tavaly 23 vidéki játékos - Tatabá
nya, Győr, Siófok, Veszprém, Kiskőrös,
Székesfehérvár, Szolnok). Az Országos
Vidék Területi Bajnokságban kb. 50 csapat
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(változó, 40-60, az idén 38) játszik, ez 4-5
fővel számolva 200-250 játékos. Ennek
megfelelően azonos, kb. kétharmados
részvételi arányt feltételezve nem túlzás a
vidéki játékosok 377 fős létszáma.
Azért a kép nem ennyire szép: az országos
versenyeken a vidékiek nem képviseltetik
magukat létszámarányosan, kevesebben
járunk ilyen szintű versenyekre, ráadásul
többnyire ugyanazok. A bridzsismeretek
(pl. licitkultúra) területén óriási a vidék le
maradása. Az információ-morzsák nagy
késéssel jutnak el a vidéki klubokba.
Miért van ez így? Egy bizonyos létszám és
néhány lelkes, katalizáló játékos kell egy
jól működő, aktív, versenyekre járó, klub
életet élő közösség kialakulásához. Ahol a
mennyiség átcsap minőségbe és viszont.
Ilyen Budapest, Pécs, Miskolc, Tatabánya,
Debrecen és Győr. Ilyennek indult Kiskő
rös, Szeged, Paks, és ilyennek indul Mo
sonmagyaróvár. Az eredményekhez szor
galmas tanulás, gyakorlás - ezt bárki meg
teheti - mellett nívós partnerek és az
újabb ismeretek megszerzésének lehető
sége, kezdő, haladó tanfolyam kell! Nos,
ez utóbbi három hiányzik a fel nem sorolt
vidéki városokban. Talán az Internet és a
Bridzsélet tud ez ügyben segíteni. Szükség
lenne sportágunk országos elismertetésé
re, hírverésre, a főiskolai, egyetemi cent
rumokban a (fakultatív) bridzsoktatás hi
vatalossá tételére, valamint egy kezdő tan
folyami videokazetta elkészítésére, sok
szorosítására.
Magyarország új, regionális közigazgatási
beosztásának kialakítása változásokat
hozhat a vidék bridzssportjában. Amellett
jó lenne végre egy országos szuper-csapat
bajnokság is - Budapest dominanciáját fi
gyelembe véve - 6 (8) fővárosi és 2 (3-4)
vidéki csapattal.

Bánki Zoltán

Részlet Darvas Róbert
A Pakli szemével című könyvéből
Egy intuitív im passz
(Pikk Nyolcas elbeszélése)
Egy szalonban vagyunk, ahol hét nő és
egy férfi bridzsel. A férfit felesége hívta
fel irodájában éppen délebéd után, és el
panaszolta, hogy szörnyű veszély fenye
geti a bridzs-délutánt. Egyik vendége
pácban hagyta, éppen az utolsó pillanat
ban.
- Csak egy asztalon lehet majd játszani
- nyafogott -, és ha én egyáltalán nem ját
szom, akkor is két úri hölgyvendégemnek
kell állandóan kiülnie. Ha nem vagy na
gyon elfoglalt, légy oly drága, mentsd
meg a partimat, gyere haza délután, hogy
két asztalon tudjunk játszani.
így hát itt ült - egyszem férfi a hölgyek
kártya-összejövetelén. Hogy festett mind
ez? Határozott elképzelése volt arról,
hogy amikor asszonyok egymás között
kártyáznak, ott kevés játék, de sok plety
ka folyik, ruhákról, férfiakról. Hamaro
san csalódnia kellett.
Végigmérte kisorsolt partnerét, és a
legkifinomultabb ízlés szerint is jól öltö
zött csinos fiatalasszonyt látott húszas
évei végén, igen határozott külsővel. El
lenfelei jócskán idősebbek voltak, kevés
bé csinosak, de egy dolog világosan lát
szott. Hármójuk gondolatait egyetlen do
log izgatta - a bridzs.
Partnere, Dél, osztott, és 1 treffet licitált.
*KB2
VKB53
♦KDB10
♦ 109
♦ 10976
-■----- *D54
V D 10987 uv 1
T4
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R ^7652
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D
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Nyugat azonnal 1 kört mondott. A fér
fi néhány másodpercig gondolkodott,
azután 3 szanra ugrott. Kelet passzolt, és
Dél, egészen érthető okokból bemondta
a kisszlemet treffben. Kelet kontrázott,
Dél azon nyomban rekontrázott.
Nyugat Pikk Tízessel indult, a férfi le
rakta lapjait az asztalra, s felettébb roszszul érezte magát a licit hevességétől. A
játék hasonlóan lélegzetelállító ritmus
ban folyt. Az asztalról Bubi következett;
Kelet fedett Dámával; Dél Ásza vitte az
ütést. A felvevő kárót hívott, Nyugat ki
hagyta, újabb káró következett. Ezt az
ütést Nyugat elvitte, és attól tartva, hogy
a felvevő eldobja vesztő kőrjét a kárókra,
kihívta Kör Tízest. Csinos felvevőm ele
gánsan impaszt adott Bubival; kihívta
Treff Tízest, és körbe engedte, amikor
Kelet kicsit tett. Treff Kilencest is kihívta
és elengedte. Amikor Nyugat erre kört
dobott, Dél közömbösen így szólt:
- Hm, az aduk tehát nem túl szeren
csésen vannak el elosztva, ugye?
Ekkor, első alkalommal, megállt, és el
gondolkodott, mi legyen a következő lé
pés. Nem habozott sokáig. Néhány pilla
nat múlva huncut mosolyt láttam a szája
szögletében. Az elhatározás gyors moz
dulataival lehívta az asztal két magas ká
róját, és eldobta rájuk Kör Ászt és a kis
kört. Ez volt a helyzet:
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Az asztalról Kör Király következett, és
most Keletnek kellett gondolataiba mé-
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lyednie. Láthatta, legnagyobb bosszúsá
gára, hogy ha eldob egy pikket, Pikk Ki
rály következik, és ott marad három adu
jával Dél három nyerő aduja előtt, miköz
ben az ütés az asztalon marad. Kelet, így
kénytelen-kelletlen ellopta Kor Királyt
egy kis aduval. Dél felüllopta, lehívta
Treff Királyt, amire Nyugat is, és az asztal
is kört dobott.
És most, a felvevő lehívta Treff Ászt és
Nyugat került bajba. Minthogy Keletnek
nem volt kőrje, Nyugat nem válhatott meg
utolsó kőrjétől. Pikket dobott, és az asztal
utolsó kőrje is eltűnt. Fiatalasszonyom ki
hívta Pikk Hármast, Nyugat Kilencese
esett, és én maradtam a legmagasabb pikk,
így elvittem az utolsó ütést. Felvevőm nem
adott ki mást, csak Káró Ászt.
Győzelemittas tekintettel, megnyu
godva hátradőlt székében. A férfi csodá
lattal bámulta.
- Lenyűgöző! - mondta. - Kérem, egy
dolgot azért áruljon el nekem: abban a
pillanatban, amikor megadta a kör impasszt, ez tökéletesen szükségtelennek
tűnt. Mégis, Kegyed mély meggyőződés
sel nyúlt a bubiért, holott túl gyorsan ját
szott ahhoz, hogy felmérhesse a helyze
tet. Tudatában volt, hogy a felvételt lehe
tetlen teljesíteni a nélkül az impassz nél
kül?
Aprócska mosoly volt a válasz.
- Nem - mondta -, nem tudtam . És
nemcsak akkor. Volt valami bizonytalan
érzésem, hogy jó lesz minél több lejára
tot gyártani az asztalra. De azért szeren
csés volt, hogy megadtam az impasszt,
nem? Hiszen így lehetőségem nyílt kőrjeim eldobálásával Keletet adu-végjáték
kal fenyegetni, és amikor Kelet kitért
előle, Nyugatot sikerült beszorítani,
minthogy az első ütésben a pikk szín vé
delme Keletről Nyugatra került. Biztos
persze nem voltam semmiben, de meg
kellett próbálnom.
■ ■ ■
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- Szórakoztató elbeszélés volt - kezdte
meg véleményének kifejtését Pikk Bubi.
Némi szarkazmussal fűszerezve hozzá
fűzte - Kár, hogy Nyugatot intuíciója
nem késztette kór indulásra Kelet kont
rája ellenére, merthogy ekkor semmi sem
akadályozhatta volna meg, hogy a káró
ász is üssön, és Kelet kórt is lopjon.
Pikk Nyolcas éppen véleményének
akart igen hevesen hangot adni, amikor
azt vette észre, hogy öccse, Hatos megle
hetősen jókedvűen, hangosan kacarászik
magában. A Csöpp Nép minden tagja őt
nézte. Egy pillanatra elkomolyodott.
- Bocsánat - m ondta de az ésszerű
ség és intuíció vitája nekem Keményfej
professzor barátját juttatja eszembe, aki
egyszer, egy kiosztás erejéig itt járt a
klubban. Igencsak lenyűgöző volt.
- Mondd el - kértem.
- Rendben van R óbert Mester - vála
szolta. - Tudod, hogy a klubtitkárok
mennyire óvják a játékosokat és az
egyenlőséget közöttük, minden körülmé
nyek között. Nos, életemben ez volt az
egyetlen alkalom,

Elmondta, hogy ő a logika és a statisz
tika docense az egyetemen, és hogy a pro
fesszor ajánlotta neki ezt a klubot. Meg
kérdezte, hogy játszhatna-e itt.
- Természetesen - válaszolt a klubtit
kár -, azonnal elkészülünk, és örömmel
látjuk, ha csatlakozik hozzánk. Sokat ját
szik? Általában hol bridzsezik?
- Még sohasem játszottam - válaszolta
az idegen
de Keményfej professzor
nagy híve ennek a játéknak, és arra gon
doltam, szívesen kipróbálnám, hogy én is
jól érezném-e magam. így aztán adott ne
kem kölcsön egy könyvet - az egyik leg
jobbat, mint mondta. Alaposan tanulmá
nyoztam, és most szeretnék játszani egy
vagy két robbert, hogy megállapíthassam,
valóban élvezetes időtöltés-e.
A klubtitkár hátrahőkölt.
- Attól tartok, ebben az esetben mondta - nem kockáztathatom meg,
hogy itt játsszon. Rendkívül sajnálom, de
meg kell értenie, hogy klubunk átlagos
színvonala igen magas. Egyáltalán nem
kezdőknek való hely. Javaslom, kérje
meg Keményfej professzort, hogy szer
vezzen házi partit, ahol Ön gyakorolni
tud.
- De - jegyezte meg kissé meglepett
hangon a logika docense - mindent elol
vastam róla, és meglehetősen egyszerű já
téknak tűnik. Engedjen nekem egyetlen
robbert, hogy láthassam, milyen. Ön néz
heti, ahogy játszom, és ha úgy véli, nem
vagyok ide való, kérem, azonnal állítsa le
a játékot.
A klubtitkár eleinte hajthatatlannak
tűnt, de az idegen olyan csalódottan né
zett, hogy amikor a klub három tagja egy
szer csak besétált a terembe, a titkár el
magyarázta nekik a helyzetet, ők pedig
jólelkűen beleegyeztek, hogy játszanak
egy robbert a logika docensével.
Keleten ülve ő osztotta az első partit,
miközben a klubtitkár mellette ült és ébe
ren figyelt.

Amikor a klubtitkár téved ett
(Pikk Hatos elbeszélése)
A vacsora éppen csak véget ért. A klub
titkára a kártyaterem felé vette volna az
irányt, hogy megtekintse, minden elő
van-e készítve az esti játékhoz, amikor
egyik asszisztense szólt, hogy egy látogató
keresi a titkár urat a bejárati ajtónál.
- Rendben, vezesd ide, kérlek.
Egy magas ember jött be a szobába.
Úgy tippeltem, harmincas éveinek elején
járhat, de ahhoz a típushoz tartozott, aki
öregnek születik, és lehetetlen tíz-tizenöt
évnél pontosabb becslést adni a korára.
Fennkölt-képű volt, száraznak és humortalannak látszott, de a modora lefegyverzően egyszerű. Hasonlított barátjára, Ke
ményfej professzorra, aki bölcs egynémely
dolgokban, de gyermek egyebekben.
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♦AD9
VK952
♦K862
*D8
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HY „ *104
* ♦ADB9
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♦873
*ADB73
♦7
♦B1093

Kelet

Dél

Nyugat

Észak

14
2*
passz
passz

IV
2 szán
4*

passz
passz
passz

1 szán
3*
passz

Nyugat Káró Hármassal indult. Az
asztal Királyát az idegen megütötte Aszszal. Erősen nézte az asztalt; rápillantott
a kezére, aztán hátra hajtotta fejét, és a
plafont kezdte bámulni. A másik három
játékos derűsen várakozott, de a klubtit
kár ábrázata lassanként vörösödni kez
dett, minthogy az idegen csak nem hagyta
abba a plafonnal folytatott konzultációt.
Egyszerre, legnagyobb meglepetésemre,
hirtelen lenézett lapjaira, megmarkolt
engem, és ügyetlenkedve az asztalra ra
kott.
Ekkor a klubtitkár felemelkedett.
- Igazán nagyon sajnálom - mondta
udvariasan -, de meg kell állítanom a já
tékot, ahogy ebben korábban meg is álla
podtunk. Nem engedhetem meg, hogy ez
folytatódjon, és hogy az urak idejét to
vább raboljuk.
- Valami rosszat tettem? - hebegte a
logika docense.
- Csak annyit, hogy jól fekvő királyá
ból belehívott az asztal villájába - vála
szolt a klubtitkár.
- De hát ez volt az egyetlen hívás...
- Nagyon sajnálom - szakította félbe a
titkár
figyelmeztettem, hogy ez meg
történhet. El kell fogadnia döntésemet.

- Természetesen - mondta sietve az
idegen, ahogy felemelkedett az asztal
tól de nagyon szeretném tudni, mit hi
báztam el. Arra gondoltam...
- Ne is törődjön vele - mondta meg
nyugtató hangon a klubtitkár. Nagyon
igyekezett elkerülni egy nagyjelenetet. Jöjjön, látogasson meg az irodámban, és
beszélgessünk kicsit.
- Köszönöm, természetesen - vála
szolt a másik józanul, és felvette az asztal
lapjait, a már elvitt ütésekkel
de min
denekelőtt a kártyáikat kérném, uraim.
Meglepő módon odaadták a kiosztott
lapokat. Udvarias bólintással megkö
szönte és egyben el is búcsúzott, majd kö
vette a titkárt irodájába. Ott a hivatalnok
folytatta bocsánatkérő és megnyugtató
szóáradatát. A logika docense azonban
nem figyelt. Kirakta a négy lapot a titkár
íróasztalára. Amint befejezte, megfordult
és csendesen így szólt.
- Igazam volt. Nézze! Az egyetlen la
pot hívtam, ami megbuktathatja a felvé
telt.
A klubtitkár mosolygott.
- Hadd magyarázzam meg - folytatta a
logika docense. - Partnerem indítókiját
szását felülről a negyediknek értelmez
tem. Ebben az esetben Délnek szingli ká
rójának kell lennie. Licitje alapján Délnél
öt kört sejtettem az ásszal, aduütés tehát
nem jár nekünk. Két szán licitje treff-fogást ígért - valószínűleg négy lapot a bu
bi-tízessel. Ha ez így van, az asztal dámá
jával együtt két treff ütést tud kimagasíta
ni, amelyekre az asztal két pikkje eldob
ható. Ebben az esetben teljesítette volna
a felvételt, nem adott volna ki mást, csak
két treffet és a káró ászt.
- Úgy tűnt nekem, az egyetlen remény
az ellenjátékosok számára, hogy szerez
zenek egy pikk ütést - folytatta. - Ennek
érdekében azonban a pikk színt egyszer
meg kell támadni. Ha először kárót lopatok Déllel, azt eredményezte volna, hogy
a felvevő kiaduzik és treffet hív, akkor
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már túl késő lett volna pikkre váltani.
Pikkjeim közül pedig a hatost kellett hív
nom, mert életbevágó volt, hogy kiderül
jön, Nyugaton van-e a bubi. Ha nincs, Ke
letnek a következő treff ütés után meg
kell próbálkoznia a káró hívással, a szín
ben egy újabb ütés halovány reményével.
Nem gondolja, hogy igazam volt?
Esdeklő tekintettel nézett a klubtit
kárra. A lelkiismeretes hivatalnok ismét
fülig vörösödött. Széttárta kezét.
- Bocsánatát kérem - mondta jöjjön
vissza velem a kártyaterembe, hogy rend
be hozhassam a történteket. Ön a legle
nyűgözőbb kezdő, aki valaha létezett, és
ez a klub büszke lesz, ha tagjának tudhat
ja.
A logika és a statisztika docense meg
fogta a széttárt kezet és megrázta - bú
csúzol ag.
- Nem - mondta egy rövid mosollyal -,
köszönöm előzékenységét és nemeslelkűségét, de valahogy úgy érzem, nem tud
nám élvezni a bridzset. Attól tartok túlsá
gosan is magától értetődő játék ez ne
kem. Egyébként is, sohasem szerettem a
játékokat. De ha egyszer meggondolom
magam, visszalátogatok az ön végtelenül
kedves klubjába.
Ünnepélyesen bólintott az összezava
rodott klubtitkárnak, és kiment a klub
ból. Azóta nem láttam.
■ ■ ■
Kis barátaim legtöbbje együtt mulatott
Pikk Hatossal történetén, de nem min
denki csatlakozott a nevetgélőkhöz. A ki
sebbség véleményét határozottan fejtette
ki Kál ó Király.
- Ezt a szemtelenséget! - bosszanko
dott fejedelmi utálkozással. - Ha jól ér
tem, őlogikai fődocenssége egyszerűség
re következtetett a variációk végtelen
számából, és őstatisztikai főtökéletessége
olyan játékosok milliói fölébe helyezte
saját kiválóságát, akikkel sohasem talál
kozott - mindezt egyetlen leosztás ereje

alapján. Még hogy unatkozott volna, ha
ezzel a gyerekes időtöltéssel kell foglala
toskodnia! Egy nagy uralkodó szavaival
élve, ki élet és halál ura volt: „Nem va
gyok lenyűgözve!”
Egyetértek - jelentette ki Kör Dáma
azt hiszem kár, hogy az első parti, amihez
hozzáfogott, nem egy olyan felvétel volt,
amihez mondjuk a Vienna Coup ismere
tére, vagy más, valami valóban kompli
kált technikai fogásra lett volna szükség.
Más hangon beszélt volna. De akkor, azt
hiszem, Pikk Hatosnak nem lett volna
története. Kíváncsi vagyok, hogy Kiváló
Kezdő úr kiokoskodta volna-e a helyes
ellenjátékot abban a kiosztásban, amely
re ez az ellenjáték emlékeztet engem.
Egyetlen kártyát lehetett csak kijátszani a
felvevő lefegyverzéséhez, mert a cél is
csak egy lehetett. (Folytatjuk)

Fordította Talyigás Péter

Ifi lfB Csehországban
Július 9. és 11. között
a csehországi Nymburk városában lesz
a 3. Junior páros világbajnokság.
A magyar színeket nyolc pár képviseli.
Az első négy pár a részvételi kiírásnak
megfelelően élvezi a szövetség teljes
anyagi támogatását.
A párok:
Trenka Péter-Winkler Gábor
Pánczél Rúbert-Szikszai Gábor
Kotányi Balázs-Marjaí Péter
Marjai Gábor-Minarik Gábor
Balásy Zsolt-Hegedűs Gál
Hegedűs Orsolya-Tichy Eszter
Nyárádi Gabriella-Zalai Ágnes
Horváth István-Túth Andor
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életének vérkeringésében, akkor licitrendszere nemcsak közismert, hanem né
mi továbbfejlesztéssel ma is versenyképes
lehetne.
Ettől az egyéni feltételezéstől függet
lenül, dr. Widder Lajos bridzstörténetünk egyik legkiemelkedőbb egyénisége,
akinek emlékét ápolni, eredményeit elis
merni kellene. Ezzel szemben elég elter
jedt az a nézet, amely Ót őskövületnek, li
citrendszerét pedig a lomtárba valónak
tekinti.
Mindenképpen méltatlannak érzem a
Bridzsélet részéről, ha felületességből,
vagy bármi más okból, ráadásul nem
helytálló példán bemutatva, tehát meg
alapozatlanul az utóbbi véleményt hirde
ti, erősíti.

Tisztelt Bridzsélet!
Régi előfizetője vagyok a Bridzséletnek,
így tudom, hogy olvasói leveleket nem
igen szoktak közölni.
Most mégis írok, mert az idei 2. szám
ban megjelent, a vidékbajnokságról szóló
tájékoztató megdöbbentett. Ez megálla
pítja, hogy a résztvevők nagy többségé
nek licittechnikája gyenge és elrettentő
példaként bemutat egy párost, amely a
Widder rendszert (!) használva hetet bu
kott. A megállapítás bizonyára igaz - és
ez nagyon sajnálatos - de a felhozott pél
dát mindenképpen szerencsétlennek tar
tom.
Nem tudom, ki vagy mi okozhatta a
félreértést, de a közölt lapok és a licit
Hegedűs Csaba
alapján azt szerény ismereteim birtoká
ban is bizton állíthatom, hogy az említett Kedves Hegedűs Csaba!
pár még akkor sem a Widder rendszert Önnek tökéletesen igaza van, a szerkesztő
használta, ha ők maguk azt hiszik, vagy ség megköveti olvasóinkat! Ámbár a szer
állítják.
zőtől mi sem állt távolabb, mint megsérteni
Egy licitrendszert persze lehet hiányo egykori kiváló játékosunk emlékét. A mon
san ismerni, vagy rosszul alkalmazni, de datban középen (tehát hibásan) elhelyezett
ez a licit olyan viszonyban van a Widder felkiáltójel éppen arra hívja fel a figyelmet,
rendszerrel, mintha egy ócska, lepusztult hogy a páros maga sem tudta, mit licitál.
Trabantról akarnánk elhitetni, hogy va Csakhogy! Ha valamely jó szándékot ma
donatúj Rolls-Royce. (Részletes indok gyarázni kell, akkor baj van! Kérjük tehát,
lásba most nem kívánok bocsátkozni, de nézze el nekünk e botlást!
kívánságra szívesen megteszem.) Min
denesetre úgy vélem, hogy ezt a cikk - ál
talam egyébként tisztelt - szerzőjének is
fel kellett volna ismernie, mielőtt az emlí
tett célra felhasználja az esetet.
Szerintem a Widder licitrendszer ko
rának és szerzőjének kiemelkedő szelle
mi teljesítménye, amely nagy versenye
ken is sikeresnek bizonyult.
Természetes, hogy megalkotása óta so
kat fejlődött a licittechnika, de elvei ma is
érvényesek. Sőt megkockáztatom, hogy
ha dr. Widder Lajos a II. világháború után
nem Magyarországon él - ahol közismer
ten évtizedekre megbénult a bridzssport -, hanem benne marad a világ bridzs-
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Avas Kupa csapat Vll-X. forduló

A M iskolci B ridzs Egyesület
1 9 9 9 -b e n ism ét m egrendezi
az „AVAS KUPA”
p á ro s- é s c sa p a tv e rse n y t
kiegészítve egyéni é s p á ro s
ten iszversennyel
1 9 9 9 . július 15-1E-17-18-án
M iskolcon, a Csanyikvölgyben,
a Szent F eren c Kórház
Csanyiki Intézetében.

Avas Kupa páros I. forduld

Szállás:
I. Önálló kis pavilonok
2-2 emeletes ággyal 2500 Ft/4fő/nap
(vizesblokk és WC különálló épületben)
II. 4 db négyszemélyes szoba
kőépületben 4000 Ft/szoba/nap
(2 db önálló fekhely, 1 db kétszemélyes ágy)
III. 2 db kétágyas szoba kőépületben
3200 Ft/szoba/nap
IV. 3 db egyágyas szoba
2000 Ft/szoba/nap
Kívánságra más helyszíneken is
tudunk szállást biztosítani
(Lillafüred, Miskolc-Tapolca)
Étkezés:
A verseny színhelyén napi háromszori
étkezést tudunk biztosítani.
Ára: 1100 Ft/fő/nap július 10-ig
előnevezéssel, valamint 1200 Ft/fő/nap
helyszíni nevezés esetén.
Program:

1999. július 15. vendégek fogadása
12.99
tenisz nevezés
13.99-ig
teniszverseny
14.99-19.99-ig
tá rs a s szalonnasütés 19.99-29.99
NYIT9PÁR9S
29.39 túl
1999. július 19. teniszverseny
9.99-16.99
vacsora
19.99-19.99
AVAS Kupa csapat l-lll. fordulú
2 9 .99-tól
1999. július 17. Avas Kupa csapat IV-VI. forduló
9.39-13.99

14.99-17.39-ig
19.99-tdl

1999. július 19. Avas Kupa páros II. forduld
9.00-tdl
díjkiosztás

14.39-tdl

A szállás biztosításának érdekében
kérjük, hogy igényeiket 1999. július 10-ig
az alábbi telefonszámokon
szíveskedjenek bejeleteni:
Andorkó Endre Tel.: 46/414-066 - fax
és üzenetrögzítő
Böröck Gyula Tel.: 46/354-068 - fax
és üzenetrögzítő
Nevezési díjak:
csapatversenyre
párosversenyre
tenisz

3200Ft/csap
2400 Ft/pár
1000 Ft/fő
2400 Ft/pár
Ifjúságiaknak 50 % kedvezmény.

1 9 9 9 . augusztus 14-15-én lesz
az ARTEMIX Kft. tám ngatta

5. PILISCSABAI
BRIDZSVERSENY
A verseny helyszíne: Pázmány Péter
Katolikus Egyetem - Zakeus Étterem
(Piliscsaba, Egyetem u.l.)
Program:

augusztus 14-én
19.99 Mítchell párosverseny 2*24 leosztás
19.99 K9. csapatverseny
augusztus 15-én
19.99 9 u tler párosverseny 2*24 leosztás
mindkét nap körülbelül 1 óra ebédszünettel.
Nevezés: 1999. augusztus 12-én
22.00 óráig a 352-0531 telefonszámon,
vagy az artemix@mail.elender.hu e-mail
címen.

BiztospontBudapesten
Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejlődő
szállodavállalata.
Acég fő tevékenysége egyrészről egy-, kétés háromcsillagos szállodák üzemeltetése,
mellyel komoly szerepet vállal a hazai
idegenforgalom sikerében. Szállodáinkban
konferencia- és rendezvényszervezés, ét
termi- és sportszolgáltatások jelenléte teszi
lehetővé, hogy vendégeink sokrétű igényeit
magas színvonalon elégítsük ki.
Másik fontos üzletágunk a kor követelmé
nyeinek megfelelő színvonalú munkaválla
lói szálláshelyek biztosítása. Kilenc, a
főváros különböző pontján elhelyezkedő,
felújított szálláshely több ezer Budapesten
dolgozó munkavállalónak ad ideiglenes
otthont

Min ő s é g i

szo lg áltatás,

ELÉRHETŐ ÁRON.

e r a v Ts
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1113 Budapest,
Bartók Béla út 152.
Telefon/fax: 204-1111
Homepage: www.eravishotels.hu
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Kérjük a nevezésnél külön jelezze, ha
csak az egyik párosversenyre jelentkezik.
Nevezési díj:
a párosversenyekre 4.000 Ft/pár,
mely magában foglalja az ebéd árát is
a KO. csapatversenyre
400 Ft/csapat/forduló
70 év feletti magyar állampolgárok
részére, amennyiben részvételi
szándékukat a fenti határidőig jelzik
a részvétel (az ebédet is beleértve)
ingyenes.
Információ: Kerényi István (30)9661075
A verseny helyszíne Budapest felől
a 10-es úton közelíthető meg.
A Piliscsaba helységtábla után
a 24.7 km-szelvényben jobbra, majd
az első sarkon ismét jobbra kell fordulni.
Az egyetem területén kb. 250 méter után
egy újabb jobbkanyarral érhető el
az Étterem.

Levél New York-ból
Eddie Kantar:
RKCB nemesszín-találkozás
és splinter után
Fia a négyes magasságon adunk olyan
splintert, amely egyúttal meghatároz egy
nemes aduszínt (az egyetlen olyan színt,
amelyet bármelyik partner is licitált), ak
kor 4 szán lesz a római kulcslap Blackwood, (román keycard Blackwood RKCB, vagy RKB) Egyes esetekben
azonban a splintert licitáló partnere in
kább bemutatná kulcslapjait, semmint
kérdezni akarna.
Nézzük meg a következő licitsorozatot:
Induló
1 szán
2*

Válaszoló
2V (transzfer)
4<ü* vagy 4V vagy 4V

A válaszoló utolsó licitje szinglit mutat
a licitált színben, és legalább hatos pikkel
szlemérdekeltséget jelez.
Mit jelentenek erre az induló viszon
válaszai? Itt vannak ötleteim elmegyógy
intézeti osztályomról:
1) Szlemre rossz lappal az induló 4
pikkel leint.
2) Szlemre jó lappal az induló licitál
hat 4 szánt (RKCB pikkre) vagy bemond
hatja kulcslapjait, mintha a splinter lett
volna már RKCB! Ilyenkor a 4 szán és a
választott nemesre való visszatérés NEM
számít be a lépcsőkbe. Továbbá, az első
lépcső „2 + az adu Dáma”. Ezek lennének
tehát a válaszok:
1. lépcső: 2 + (a továbbiakban a + az
adu dámát, a - annak hiányát jelzi)
2. lépcső: 3 3. lépcső: 3 +
4. lépcső: 4 5. lépcső: 4 +
Miért, mikor válaszoljunk kulcslapo
kat? Számos olyan szlemre esetleg érde
mes lap van, amellyel sokkal célszerűbb
megmutatni kulcslapjainkat, semmint kér
dezni felőlük - különösen ilyenek az üres
ászokat, királyokat vagy extra aduhosszú
ságot tartalmazó kezek. Az olyan kezek,
amelyekben a mellékszínekben van figura
tömörülés, jobb, ha kérdeznek: könnyebb
a várható ütéseket összeszámolni.
Nézzünk meg egy pár példát:
1) Én irányítok, partner!
Induló
Válaszoló
♦AD
♦KB10753
VB 105
V4
♦KD86
4A95
*KD 94
*A63
Induló
Válaszoló
1 szán
2V(I>
2*
4V(2)
4 szán1'’
5V(J)
64
passz
(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) RKCB pikk
ben, (4) 3 (A fordító megjegyzése: Kantar természetes
nek tartja, hogy már mindenki 1430-at játszik)
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Az indulónak jó keze van a pikk játék
ra, nincs elveszett értéke körben, s kis fi
gurái a minorokban. O kérdez.
2) Te irányítasz, partner!
Induló
*A93
VK843
♦A102
*AB6
Induló
1 szán
2*
54fm
passz

Válaszoló
*KDB642
YA95
*1
*K83
Válaszoló
2T "
44<2)
6*(4)

(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) Második lépcső,
3 kulcslapot m utat, adu dáma nélkül, (4) Jó esélye van.

Most az induló csupasz ászokkal, királlyal
inkább bemutatkozik. Lépcsős válaszá
ban átugorja a 4 pikket és a 4 szánt.
3) Elegem volt, partner!
Induló
*KDB5
VB4
♦AD73
*DB6
Induló
1 szán
2V
3 szán'5'

Válaszoló
*3
VAK8632
♦K95
*K108
Válaszoló
2 ¥ ']
3*'2>
passz

(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) E zt akarom
játszani - „zárólicit”.

Néha az induló nem akar se kérdezni,
se bemutatkozni, egyszerűen csak 3 szánt
kíván játszani. Miután a válaszoló már
bemutatta szinglijét, különösebb többlet
erő nélkül passzolja a 3 szánt. Most cse
réljük meg a nemes színeket:
4) Még mindig elegem van, partner!
Induló
Válaszoló
*B4
*AK8632
VKDB5
V3
♦AD73
♦K95
*DB6
*K108

Induló
1 szán
2*
44<3)

Válaszoló
2¥(1>
4 ¥ (2>
passz

(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) Ezt akarom
játszani - „zárólicit”.

Sajnos négyes magasságú splinter után
nem lehet rükvercben 3 szánt licitálni.
Szerencsére, még le lehet állni a válaszo
ló nemes színében. Ne felejtsük el: 4 szán
a splinter után: RKCB!
5) Átvesszük az irányítást.
Induló
*K84
VK5
♦AK976
*K93
Induló
1 szán
2¥
4 szan(3)
6¥

Válaszoló
*A5
VADB732
¥4
*D742
Válaszoló
2 ¥ l)
44<2>
5 é|4)
passz

(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) RKCB körre
(a m agasítható hoszszú mellékszínt tartalm azó kéz veszi
át az irányítást), (4) K ettő, adu dámával

A 6 körnek jó esélye van; persze, ha a
válaszoló treff B742-sel licitál így, elég
pocsék felvételbe érkezünk meg.
A válaszolónak hatos színnel legalább
13+ pontja legyen ehhez a licitmenethez;
hetes színnel egy-két pontot „beszámíthat”.
(A fordító megjegyzése: az előző pél
dák mindegyükében a válaszolónak vagy 4
kontrollja és adu dámája, vagy 5 kontroll
ja volt. Szerény véleményem szerint ez
jobban meghatározza a minimálisan szük
séges erőt, mint a pöttyök.)
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Bemutatjuk új tudományunkat:

Induló
♦AB9654
¥DB7
♦A96
*7
Induló
1*
4¥<2>
passz

Válaszoló
£K1083
VK986
♦ ÍO
£KDB4
Válaszoló
44(1)
4 £ (’>

(1) Splinter: legalább négyes pikk tám ogatás, induló erő,
rövid káró, (2) Első lépcső: 2 + (m utatja az adu dámát,
hisz tud a 10 lapos találkozásról), (3) Sajnos, két ász hi
ányzik.

Ismételt figyelmeztetés: a kulcslapok
kérdezésének vagy megmutatásának ez a
rendszere csak akkor él, ha csak EGY színt
licitáltunk, s a splinter licit a megegyezett
szín hármas magassága felett történik!
Brídge Today 1999 május

Fordította: K ertész Ádám

Humorzsák
(Bánki Z oltán gyűjtése)
Tolvajok otthona
- Milyen az albérleted fiam?
- Nem rossz, de a házinéniéknél minden
héten kártyaparti van.
-N a és!?
|
- Micsoda emberek jönnek össze! Csal
nak, lopnak, verekednek!
- Tényleg? És miért gondolod?
- Mert szinte minden héten hallom:
- Lopd el!* I j
- Csak négyet ütöttetek.
- Miért nem kézből loptál?
- Megütöttem a dámát...
- Mi kettőt loptunk, ti?
- Eggyel többet ütöttem, mint kellett vol
na.
- Ha nem lopsz, buksz!
- Elvettem a tízesét.

Fejtörő'
Az Interneten több, ezekhez hasonló licit-,
felvevőjáték-, ellenjáték-feladványt lehet
találni. Ezekből két érdekes példát be
mutatok.
1)
♦D52
¥D63
♦AKB98
£A4
♦B76
----- i----l£K43
¥987
H¥
„ ¥52
♦73
HT
* ♦106542
£DB1065 ___ ü--- £987
♦A1098
¥AKB104
♦D
£K32

Nyugat

Észak

Kelet

Del

passz
passz
passz
passz

1 szán
2^
4¥
5¥
passz

passz
passz
passz
passz
passz

2£
3¥
4 szán
7¥

A 7 kör felvétel ellen Nyugat a treff
dámával támad. A feladat: ütni tizenhár
mat!
2-)

♦¥♦AB98
£KB10

♦D2
¥♦2
£AD98
í----- ♦KIO
H¥
. ¥KD
„
?------ £432
♦AB
¥A2
♦KD10
£-

Pikk az adu. Dél hív és hatot üt a hét
lapból.
(A megoldásokat a 41. oldalon közöljük.)
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A Kantar-konvenció

39

a) Géminvit, 5-ös major színnel (géminvittel, 6-os színnel a 2 treff helyett 3 ma
A Bridzsélet 1997-es évfolyamának utolsó jort kellene mondani!). Ezzel a típussal,
számában megjelent egy cikk a Kantar ha az induló nem fogadja a géminvitet, 2
konvencióról. A cikk elolvasása után erős saját majort kell mondani! így ezzel a
késztetést éreztem egy rövid eszmefutta konstrukcióval fel lehet deríteni az 5-3-as
tás megírására, amit aztán mások javasla minor találkozást is (a válaszoló 2 szánt
tára elvetettem. Másfél év elteltével azon mond, amire az induló be tudja mondani
ban - indulatoktól mentesen - úgy érzem, az 5-ös minorját).
hogy tiszta vizet kellene önteni a pohárba.
b) Gémforsz 5-ös major színnel (6-os
A konvenció az induló 1 szán viszont színnel „csak” gémforsszal 4 majort kell
válasza utáni invit helyzet megoldását mondani).
szolgálja. Mégpedig az Ix-1M-1 szán
c) Szleminvit legalább 5-ös major szín
helyzet után, ahol M egy major színt jelöl. nel.
Ebben az esetben az induló ponterőben
d) Szleminvit minor színnel (a major
limitálva van: 15-17-es szánt játszva max. színünk legalább 4-es).
14 figurapont, 16-18-as szánt játszva 15 fi
Joggal adódik a kérdés, mit kell csinál
gurapont. Az elosztás egyenletes (6-os ni az 5-ös majort nem tartalmazó,
szín vagy sikén nem lehet), bár néhányan inviterős lapokkal. Nos, ezekkel a lapok
a partner színében levő szingli figurát is kal 2 treff helyett 2 szánt kell mondani!
elfogadhatónak tartják. Az 1 szán utáni
Az indulónak a Kantarra adott vála
alaphelyzetben a válaszoló 2 treff licitje szait az alábbi elvek vezénylik:
Kantar, kérdezi, hogy van-e az indulónak
- minden olyan licit fogadja az invitet,
hármas támogatása a válaszoló major szí amely túllépi a válaszoló színének kettes
nében.
magasságát (ez nem jelenti azt, hogy
(Itt jegyezném meg, hogy néhányan a 2 adott esetben a 2 káró nem fogadja az
kárót használják Kantarként, ha az indulás invitet).
1 treff volt. Ennek csak egy előnye van: le
- 1 minor indulás esetén egy eset kivé
lehet állni 2 treffben. Nagy hátránya vi telével minden ilyen licit ígér hármas tá
szont, hogy az induló hármas támogatás mogatást.
nélkül 2 szánt kénytelen mondani, azaz el
Nézzük a válaszokat, ha 1 minor indu
veszítjük azt a lehetőséget, hogy 22-23 pont lás volt és a válaszoló 1 pikket mondott
tal, 5-2-es, vagy 6-2-es találkozással a ket (jelölések: m = az induló minorja, mm =
tes magasságon játszhassuk a major színt.) a másik minor, GI = géminvit):
A válaszstruktúra (mondhatni) páron
24 - nincs 4-es kör, nincs 3-as pikk,
ként eltérő, többnyire attól függően, hogy kényszerítő, nem zóna
az 1 szán viszontválasz után a válaszoló
2V - van 4-es kör, nincs 3-as pikk,
másodlagos ugrásai (pl. 1 treff - 1 kör - 1 NEM fogadja az invitet (Erre az emelés
szán - 3 kör) invitek-e avagy gémforszok. GI)
Én az alábbiakban egy olyan változatot is
(Az előbbi licitekre Gl-tel 2 pikket kell
mertetek, ahol csak a 2 treff a Kantar és a mondani, bár a 2 kört 4-es körrel el lehet
válaszoló másodlagos ugrásai géminvitet passzolni.)
2* - van 3-as pikk, NEM fogadja az
ígérnek (azaz az előbbi példában a 3 kör
invitet (Erre géminvittel passzolni kell)
pontosan géminvitet ígér 6-os színnel).
2NT, 3m - van 3-as pikk, természetes,
Ezen változat szerint a válaszoló a kö
vetkező laptípusokkal alkalmazza a kon gémforsz
3m - van 4-es kör, van 3-as pikk, gémvenciót:
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forsz (erre a 3 major természetes és eb
ben szleminvit)
3V - van 4-es kör, nincs 3-as pikk,
gémforsz
lm - 1 4
IN T - 2 *
24 - 3V - 4 -es kör, gémforsz. Erre az
induló 3 pikkje a pikket választja, 4
minorja kör aduszín melletti kulcslicit (a
2 pikk nem tagadta a kört).
A válaszok kissé módosulnak, ha kör
színről van szó, hiszen itt 4-es másik ma
jor (pikk) már nem szerepelhet a reperto
árban.
24 - nincs 3-as kör. Erre a válaszoló 2
pikkje 6-5 major, géminvit
2V - van 3-as kör, NEM fogadja az
invitet
24, 3m - van 3-as kör, fogás ebben a
színben, gémforsz
2NT, 3m - van 3-as kör, természetes,
gémforsz
1 kör - 1 pikk - 1 szán után is van Kan
tar, amelyre a következő lehetőségek
vannak:
24 - nincs 3-as pikk
2V - nincs 3-as pikk, de jó kör szín,
NEM fogadja a géminvitet
24 - van 3-as pikk, NEM fogadja a
géminvitet
3V - van 3-as pikk es jó kör, gémforsz
34/4 - van 3-as pikk, nincs fogás a má
sik minorban, gémforsz
34 - van 3-as pikk, gémforsz
Természetesen az itt bemutatott verzió
nem az egyetlen, meglehet, tálán nem is a
legjobb megoldás. Mindenki kedvére ala
kíthatja ki a saját változatát, a használha
tó ötletekre magam is vevő vagyok.

Zeller Róbert

lfilágcsúcskísérlet 2.
A z ellenfél talpa alá folyamatosan
kell csúsztatni a banánhéjat
Emlékezés Mátéffy Pálra
Duhaj gondolat, hogy négyes vigyen el
ütést, amikor a hármas is megteszi...
Itt, ebben a csendes palotában van ide
je békésen elmélkedni, emlékezni a szul
tánoknak. A kiszolgálás megjárja, az
egyetlen gond, hogy az Intézet kapuját
nem szabad átlépni...
Elmesélünk egyet az Ezeregy kedd es
te történeteiből...
Mátéffy Pali bácsitól hallottuk annak
idején az alábbit. Hogy megtörtént-e?
Hát...
A következő lapot tartjuk harmadik
helyen: 4107642, V -, 4AKDB10654, 4 -.
A partner 2 pikkel indul, ami félkövér
pikk indulás. Tőlünk jobbra már érkezik
is a 7 kör licit. Nos: ugye hogy 7 pikket li
citálunk, majd a 7 kőrös kontrájára viszszaszólunk rekontrával!
A teljes kiosztás (bell-bell, az osztó
Dél):
4107642
r4AKDB10654
*
4AKDB9853 -----7----- 4 44AKDB10

NY

K *-

n
498732
----------- 498765432
4VAKDB1098765432
4-

4

Dél

Nyugat

É szak

24
passz

IV

74
passz
rekontra körpassz

kontra

Kelet

Dél azért kezdte 2 pikkel a licitet, hogy
később nyugodt 7 kört játszhasson: az
egyetlen veszély az ő lapjából nézve a 7
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pikk mentés. Hogy miért remélte partne
re passzát a későbbi 7 kör licitre annak
kezében kör színhiánnyal és néhány pik
kel - ezt már nem fogjuk megtudni, mivel
Nyugat átlátott a szitán: az indulónak 13
kőrje lesz. így most helyette ő maga, Nyu
gat licitált 7 kört, feldobva a labdát
Északnak, aki a 7 pikk licittel és a rekontrával le is csapta azt.
- Hát eddig megvolnánk! - sóhajthat
fel magában kényelmesen Nyugat, - de
mivel kell indulni?
12 rekontrázott bukás biztos, a tizen
harmadikért tenni kell valamit: Délnek
nem lesz pikkje, az egyetlen veszély
Észak valószínű ötödik tízese. A hármas
sal kell indulni, hátha az asztalról kicsit
kér majd a felvevő. S valóban: a pikk hár
mas indulásba a pulykavörös Dél az asz
talról a kettest kérte, Kelet és Dél kimu
tatott! Zsír, +7600, még egy világcsúcs.
T. Ápolók! Kérünk benneteket, ne
bántsátok a két szultánt a rövidke törté
net közreadásáért!
(Utóirat: előrevetíti árnyékát, hogy az
igazi világcsúcs: 7 szán kontra felvételben
indulóként az első ütésben ütni a kettes
sel, az indító kijátszónak ugyanis 13 lapja
van egy színből! De az nem ír ennyit, hehehe...)

Pető Szultán és Bánki Szultán

Megoldások a 39. oldalról
1.) Ütünk a treff királlyal, lehívunk két
menet adut, majd a káró dámát átütjük az
asztali királlyal. Az asztalról a káró kilen
cest hívjuk, amit Kelet fed a tízessel és mi
ellopjuk. (Ha Kelet nem fed pikket do
bunk a káró kilencesre és a káró nyolcast
fellopjuk a kor tízessel.) Lehívjuk a pikk
ászt, majd az asztalra megyünk a kör dá
mával és a magas kárókat hívjuk:

4D5
V♦B
*A
4B7

1-- 4K4
1

V-

♦_

HY

*B10

V-

K ♦_
?_ *98

410
?A
♦*32
Amikor az utolsó kárót hívjuk, Kelet
nek treffet kell dobnia (pikk dobás esetén
a pikk ötös fellopásával az asztal magas),
Dél pikket dob és Nyugat is beszorul.
Pikk dobás esetén az asztalról a pikk dá
mát hívjuk és az asztali pikk ötös magas
lesz, treff dobás esetén lehívjuk a treff
ászt és a kéz magas.
2.) A kézből a kör ászt kell hívni és az asz
talon az adu dámával kell ellopni. Meg
adjuk az adu impasszt és lehívjuk az adu
ászt, amibe az asztalról treffet dobunk.
Ebben a helyzetben:
4V♦2
*AD9
4n m * ♦A
*KB10

NY

K ♦* -K
R
11
*432

4V2
4KD10
*a kör kettest hívjuk Kelet királyához és
Nyugat beszorul. Ha a káró ászt dobja, mi
treffet dobunk az asztalról, ha treffet
dob, mi kárót dobunk az asztalról és a
többi ütést elvisszük.
A feladványokat a
http://www.gate.net/~pavlicek/puzzles.txt
és a http://www.gate.net/~pavlicek/
ddummy.htm oldalakról választottam.

Argay Gyula
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Eredménylisták,
1999. május-június
vnr> j?nAT

iooq

1. Beró-Jakab
2. Kuttner-Széles
3. Lévai-Marjai
4. Szilágyi-Harangozú
5. Ormay-Zempléni
B. Dörnyei-Dürnyei
7. Balogh-Nyárádi 1.
8. Harsányi-Szalay
9. Hajdú-Hegedűs
10. Bánkiné-Wellner
11. Gárdos-Kerényi
12. Welker J-Lovász
13. Gál-Víkor
14. Decleva-Makay
15. Argay-Szalka
16. Hürnlein-Winkler H/A
17. Gsepeli-Siba
18. Martinkó-Csehó
19. Nagy [.-Varga 1.
20.Füldi Zöld
21. Ehep. Páliak/A
22.8ánki-Kiss Gy.
23.Andrási-M olnár
2 4 .Oláh L-Bikki
2 5 .Hegedűs [.-Hámori
26.Rozváczy-Ragályi
27. Szabó l.-Rásonyi
28.Stern-Szúbel
2 9 .Tóth A.-Horváth 1.
30.Kállay-Szikszay
31. Réti-Gabos
32.Böröcz Gy.-Szabú 1.
33.Zalai-Nyárádi G.
34.Rosenauer x 2
35.0tvüs-Gombár
3B.Kovács P-Fábíán
37. Nagyzsadányi Kovács
38.Ferenczi-Kovács J.
39.Dienes-Fogaras

2043,8
2035,0
1991,9
1971,2
1937,4
1928,7
1907,4
1868,0
1865,1
1864,6
1862,8
1882,2
1859,3
1855,1
1851,3
1850,2
1842,9
1841,7
1821,5
1820,0
1804,6
1769,2
1761,0
1760,2
1759,4
1748,4
1741,1
1717,3
1712,0
1683,1
1682,5
1667,9
1666,8
1656,8
1G42,1
1627,4
1611,8
1607,3
1593,9

59,76
59,50
58,24
57,64
56,65
56,34
55,77
54,62
54,54
54,52
54,47
54,45
54,37
54,24
54,13
54,10
53,89
53,85
53,26
53,22
52,77
51,73
51,49
51,47
51,44
51,12
50,91
50,21
50,06
49,21
49,20
48,77
48,74
48,44
48,01
47,58
47,13
47,00
46,61

40.Csipka hp.-Germadics
41. Oláh M.-Haluszné
42.Radlmayr-Stojanovic
43.Kom or-Szendrei
44.Gasztonyi-M allászné
45.Aczel-Falus
46.Székely-Cech
47. Jezso-Magyari
48.Horváth R-Kovácsl.
49.M éry-M éry
SO.Bodor-Munkáesy
51. Szabó L.-Szabó Cs.
52.Cserjési-M artinkovic
53.Am schl-Poetsch /A
54.Farkasné-O rosz

1575,8
1575,0
1560,1
1550,6
1547,3
1539,7
1533,6
1521,1
1494,6
1494,2
1465,2
1451,9
1368,9
1291,1
1257,2

46,08
46,05
45,62
45,34
45,24
45,02
44,84
44,48
43,70
43,69
42,84
42,45
40,03
37,75
36,76

l\/f A 1?A T f f í l A Í 1QQ0

1. Szalay Szilágyi
2. Kuttner-Széles
3. Bánki Zs.-Bozzai
4. Hegedűs O.-Kemény
5. Hanti-Mezei
6. DörnyeiG-DfirnyeiZs
7. Gabas-Rétí
8. Hürnlein-Winkler H
9. Welker K.-Zempléní E.
10. Gál-Szalka
11. Balogh-Bánki Z.
12. Csehó Nyárádi G.
13. Kotányi-Szöts
14. Kalmár-Liska
15. Balásy Z.-Dienes
16. Marjai G.-Marjai Gy.
17. Kertész Zs.-Reszler
18. Bódis-Marjai R
19. Ferenci-Zijics
20.Flíás Gy.-Fekete
21. Beck A.-Gárdos
22.Tölgyesi-Zach
23.Fedelscsak-Janocsko
24.G áspár-Szendrei
25.Cziffra Welker 0.
2B.Herold Herold
27. Nagy IN y árád i l.

2006,8
1988,3
1975,7
1935,3
1927,2
1912,6
1888,8
1887,9
1869,9
1869,1
1867,7
1846,7
1827,1
1815,7
1812,1
1781,5
1754,1
1722,2
1715,7
1705,8
1696,1
1685,6
1681,7
1681,3
1670,2
1669,0
1663,7

59,73
59,18
58,80
57,60
57,36
56,92
56,21
56,19
55,65
55,63
55,59
54,96
54,38
54,04
53,93
53,02
52,21
51,26
51,06
50,77
50,48
50,17
50,05
50,04
49,71
49,67
49,51
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28. Gráf-Pásztor
29.Fegyiv-Gdla
30. Bukowski-Vísnyovszki
31. Hegedűs L.-Jakus
32. M észáros K.-Zelník
3 3 .Fegyiv jr-Petroszov
34. Jovancz-Pavlík
35.Granat-Kaiser
36.Szikszai-íóth A.
37. Bikki-lváoyi
38.Bohner-Sáodor
39.Nyárádi Gabi-Zalai
40.Híminyec-Selever
41. Baksay-Barkó
42.M észáros Cs.-Nagy 1.
43.Móricz-Révész
44.Andrdsfai-Bdukövi
45.Mallászné-W ent
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2602,76
2588,65
2574,13
2572,62
2566,31
2562,65
2559,63
2549,30
2530,94

56,75
55,90
55,66
55,47
54,88
54,61
53,90
53,86
53,65
53,47
53,45
53,42
53,30
53,19
53,02
52,65
51,98
51,97
51,91
51,41
51,13
51,10
51,05
50,69
50,79
50,52
50,49
50,40
50,13
50,05
49,76
49,50
49,48
49,35
49,29
49,22
49,03
48,67

48

BRIDZSÉLET

39.Károlyiné-Zalai
40.Csom ayné-Szücs
41. Krajcsovits-Ielegdi
42.Tasnádi-M agyar
43.Bródi-Jung
44.Nyárádi G.-Zalai
45.Kelen B.-Susits
46.W eininger-Benedek
47.Baán-BrUbler
4B.Herczeg-Szatm áry
49.Kovács 1 -Móricz
50.Palöcz-Dézsi
51. Füzes-Haraszti
52.Németh-Garami
53.D am schitz-sandor Gy.
54.farkasné-Sziráki
55.1úth T.-Dlauchy
56. K ertész-Péter

2523,32
2521,44
2518,75
2486,09
2469,48
2483,28
2463,18
2462,59
2461,19
2451,49
2426,91
2419,13
2412,31
2377,46
2357,57
2242,52
2201,42
2196,23

48,53
48,49
48,4 4
47,81
47,43
47,37
47,37
47,36
47,33
47,14
4 6,65
4 6,52
4 6,39
45,72
4 5,34
43,13
42,3 4
42,2 4

fZAA JA
i

fn

rn

ii i n

n f m

1. Sülle-Eliás
2. Vagi-Harváth 1.
3. Beck-Kováts
4. Nagy-Ferenci
5. Balogh-Bibarka
G. Sziky-Kertész
7. Andrásfai-Bánkdvi
8. M észáros-Zelnik
9. Harangozú-Szilágyi
10. Baksay-Barkó
11. Bartha-Matflz
12. Csobán-Molnar
13. Gergely-Hermann
14. Beck-Trencséní
15. Kiss-Pánczél
1G. Marjai R-Kotányí
17. Hanti-Hegedűs
18. Marosi-Zombori
19. Tempfli-llisei
2D.Macskésy hp.
21. Bankiné-Szalkáné
22.W eber-Popa
23.Ferenczy Kertész
24.Nyárádí-Nagy II.
2 5 .Janosy-Szabű

7ri

k

n

544,29
539,94
519,73
518,71
518,70
498,86
492,56
491,43
462,99
476,03
471,80
466,21
462,99
461,70
458,54
456,34
454,20
441,92
440,42
435,06
433,34
430,01
429,19
427,93
424,32

;i

68,72
68,17
65,62
65,49
65,49
62,99
62,19
62,05
60,98
60,36
59,57
58,86
58,46
5 8,30
57,90
57,62
57,35
5 5,80
55,61
54,93
54,71
54,29
54,19
5 4,03
53,58

26.0iah-ÜtVÖS
423,65
27.Horváth-Kovács 1.
423,42
2B.Tánczos-íemesi
422,83
29.Szaböné-Szabnlcs
420,02
SO.Timárné Cserjési
419,53
31. Salmanoff-Bozzai
419,33
32. PQpescu M.-Popescu A. 407,67
33.8ikki-Patzko
407,56
34.H egedüs-Jakus
405,63
35.T6lgyesi-Eless
404,88
36. Halász-Varga
404,75
37.Földesi-Kovács
403,13
398,82
38.Kalmar-M irk
39.laza-Ciocan
396,15
4 0 .Kasa hp.
384,38
383,53
41. Nyaradi G.-Zalai
42.Kispainé Bari Zabaki
382,93
43.M észóras Kiss
380,49
44.Zalai Havaj
373,70
45.K ertész Gyulai
371,48
46.Poszpischill-Jánosy
370,90
47. Kalmár-Korsos
370,41
369,86
48.Miiicia-Vesa
49.8rum csák-Codoban
369,60
369,09
50.8odor-Szaiar
364,29
51. K ertész-Reszler
52.Bariné-M atheovits
363,36
53.Bárczy Márton
360,45
356,96
54.8ánki Z.-Vaday
55,Szentm iklössyné-Dörnerné
353,32
350,21
56.Grieger-Szabó T.
57.lványi Szabó B.
341,45
335,92
58.Szesztay-Félegyhazi
327,30
59.Kéri-W inkler
326,20
GO.Nagy M észáros
322,44
61. Csomayné-Dózsa
G2.Schnee hp.
318,10
316,80
63.Kimaradö
64.Daday l.-Daday Zs.
308,04
307,76
B5.lmre-Tílesch
305,89
66.Répás-K eszler
67. fehérne Németh
303,08
302,11
68.Szilágyi-Hoborné
301,00
69.Zalatnay-Matavovszky
7 6 .Veress Oprisoni
300,24
263,09
71. Burányi Á.-Surányi M.

53,49
53,46
53,39
53,03
52,97
52,95
51,47
51,46
51,22
51,12
51,10
50,90
50,36
50,02
48,53
48,43
48,35
48,04
47,16
46,90
46,83
46,77
46,70
46,67
46,60
46,00
45,88
45,51
45,07
44,61
44,22
43,11
42,41
41,33
41,19
40,71
40,16
40,00
38,89
38,86
38,62
38,27
38,15
38,01
37,91
35,74
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72. Farkasné-Fehér
73. Zsembinszky-Gyenge
74. Mallászné-Frenkel
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270,75
269,00
259,09

34,19
34,07
32,71

1. F O R D U L Ó N A G Y V Á R A D
1. Bartha-Matúz
2. Gergely-Hermann
3. Tempfli-llísei
4. Popescu M. Popescu A.
5. Poszpischill-Jánosy
6. W eber-Popa
7. Milícia-Vesa
6. Jánosy-Szabó 0.
9. Laza Ciocan
10. Daday l.-Oaday Zs.
11. Brumcsák-Codoban
12. Veress-Oprisoní

76,00
70,50
65,50
63,50
60,00
59,50
59,50
59,00
55,00
52,00
51,50
46,00

CSAPATVERSENY
1. Soltszentimre
181
Kis 6 .,Szabá,Martinkó,Kállay
2. Hajdúk Split
177
Argay,Czimer,6ál P.,Hajdú
3. flly
174
Nagy E,Nyárádi 6., Varga l.,Kováts 7.
4. Lukácsi
172
Kotányi 0.,Lukácsi,Marjai Gy.,Szikszay
5. Györlakk-Pécs
IBS
Balogh Sz.,Bánki, Éliás l.,Harsányi
6. Rektor
165
Hámori, Pál, Jakus, Wiener
7. Fészek
156
Gabos, Réti, Kuttner, Széles
0. Kiskörös
155
Makai,Jankú,Szabó J.Szabó A
9. Triplesexi
155
Éliás 6., Tölgyesi, Kleínné.Sűpkéz
10. Harangozó Toys
153
CsehO,Dörnyei,Harangozó,Víkor.Dörnyei
11. Látoricá
153
Fegyiv,Gálá,Jánocsko,Fedelescsak
12. Kiskoros Plussz
153
Solti,Zsák,Juhász („Juhász G
13. Opál
144
Vörös, forgács, Dessewffy, Ormos

65,00
50,75
54,50
52,92
50,00
49,50
49,50
49,17
45,03
43,33
42,92
30,33

110
01
116
75
60
40
20
11
12
14
21
21
-22

14. Pest-Buda
139
Bánki Zs.,Fábián,Ötvös,Oláh
15. Artemix
136
Bárdos,Herényi,Zelnik,Mészáros
16.BEAC
132
Poór.Oikki, Kristóf, Iványi
17. Tolnatej
120
Rózsa, Horváth Gy.Baán, Fazekas
1 0 .Fortuna 2
112
Bródi.Markovics, Plesz, Bánhegyi
19. Kövér keszeg
107
Magyari,Répás,Szabó 6.,Vágyj
20.Fortuna
106
Fegyiv jr, M észáros G.,Gergely,Tála
PÁROSVFRSENY
1. Bánki-Balogh
1114,1
2. Kis G. Szabá Gy.
1094,9
3. Csehó-Oörnyei Z.
1053,2
4. Martinkó Kállay
1049,6
5. Kuttner Széles
1033,0
6. Tölgyesí-Söpkézné
1030,2
7. Réti-Babos
1005,1
0. Kováts-Nyárádi G.
1002,9
9. Lukácsi-Marjai Gy.
990,5
10. Vikor-Harangozó
990,2
11. Hajdu-Czimer
993,1
12. Szabó J.-Szabó A.
971,5
13. Poór-lványi
955,5
14. Kleinné-Fliás
954,0
15. Kotányi-Szikszai
952,0
16. Gál-Argay
944,5
17. Janocsko-Fedelescsak 940,0
ÍR. Fegyiv-Gala
927,2
910,7
19. Éliás l.-Harsányi
20. Ormos-Dessewffy
905,0
21. Gárdos-Kerényi
902,6
22.Zsák-Juhász
901,1
23.Makai Jankú
096,2
24.0árczy-0enedek
090,9
2 5 .Vörös-Forgács
090,1
26.Nagy E.-Varga 1.
004,8
27. Bánki Zs.-Oláh M.
076,5
2B.0ánhegyi-Plesz
065,0
29. Rózsa-Horváth 6y.
060,9
30. M észáros G.-Fegyív jr
060,6
31. Fábián-Űtvös
R49,4

2
-51
-44
-63
120
-152
-139

60,60
59,64
57,36
57,17
56,26
56,11
54,74
54,62
54,30
54,37
54,09
52,91
52,04
52,00
51,85
51,44
51,20
50,50
49,60
49,34
49,16
49,00
40,81
48,52
40,40
40,19
47,74
47,11
46,89
46,87
46,26
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32.Baán-Fazekas
3 3 .M észáros K.-Zelnik
34.Bródi-M arkovics
35.Magyari-Vágyi
36.Gergely-Tala
37. Bikki-Kristot
38.Solti-Juhász E.

844,5
834, G
828,9
803,3
785,9
739,8
717,7

4 0 ,0 0
4 5 ,4 6
45,15
43,75
42,81
4 0 ,2 9
39,0 9

MátmizüimmaáWHiMíh
1. Elastron/Níkolíts, Dumbovich, Kovács M.,
Línczmayer, Csepeli, Magyar
2. Print-tech
Fogaras, Monorí, Tóth I., Oienes, Boros, Kovács
A.
3. Gyűr Siófok
M arczona, M inarik, Balogh, Banki
4. M iskolc-Debrecen
Grieger, Kaicsev, Andorkó, Gáspár
5. Harangozd
6. Bergen góc
...........

1. Royston/lHajdu P, Kelen K., Argay, Ormay,
Zempléni
2. Interface
3. Benedek
4. Galim
5. Baldsy
6. Kertes
7. IBE
8. Fészek
9. Lévai
10. Eravis
1. SzTAKI/ Liska I., G yártás, kalmár, M akara,
Kocsis J., Ferenci
2. Mediprint
3. Pallos
4. Bérény
5. Szígethy
6. Rác
7. Tóth
8. W elker
9. Talyigás
10. W ellner
11. Eco-Soft
12. K + M
13. TMK-H

14. Kotányi
15. BéC
1B. Csipka
17. lopi
1B. Artemix
1 9 . Labrador
2 0 . Bobi
21. Bence
2 2 . Hegedös
2 3 . Matematikus
24. Ibolya
1. Buda-Barkú/Barkó, Riborics, Koczka, Szombati
2. XIII.
3. BEAC-Ifi
4. Canada
5. Oobos
6. Jó n á s
7. Monokli
8. főnix
9. Pajzs
1 0 . GIobns
11. Fábián
1 2 . L +L
13. Opál
14. Kfivesdy
15. Grőbler
16. Moha

JM iáámmm

................... ................... ■■............................................

1. Farkas/Farkas K., Csibi, Betra, Sazbados J.,
Jalsowszky, Békési S.
2. Palécz
3. Dezső
4. Németh
5. Hittmann
6. Építész
7. Fortuna
8. BEAC-Poor
9. Soproni
10. Springer
11. Szereday
12. Vegyterv
13. Vöcsök
14. Varázslat
15. lakoma
1G.Vashegyi
17. Rácsos

18. IBE II.
19. Primo
20.Toron
21. Bencsik
2 2 .Vasurak
23.Rajk
24.Excalibur

'm'ftrDsn/mi %sns. /t w^s/rvöA^^nőAf
RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Tel.: 318-3312, Fax: 318-3500

Kották

Klasszikus
és könnyűzene CD-n
és kazettán

Zenei szakirodalom

Zenés videoműsorok

Magyar és idegen
nyelvű könyvek

CD-ROM -ok, D V D -k

és a
NYITVATARTÁS
hétköznap: 9.30-19.00
szombaton: 10.00-17.00
vasárnap: 11.00-18.00
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Fákó & Nyíri

A pénznek helye van.
Jobb h elye m ár nem is lehetne. V igyázunk rá. Foglalkozunk vele.
Szakem bereink gondoskodnak arról, hogy akkor is kam atozzon, amikor
Ön pihen. P én ze nálunk a legjobb körökben forog, és ez meg is látszik rajta!
M agyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 Budapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959
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Reménységeink
Bécsben
A 16. Junior EB
Az idei versenynek Bécs adott otthont. A
színhely a patinás városháza, a Rathaus
volt. Vastag falai, hatalmas termei állták
a hőség ostromát, ami így légkondicioná
lás nélkül is elviselhető volt. A szállásunk
10 percnyi sétára volt a helyszíntől, meg* felelőnek bizonyult. A fő étkezéseket a
városháza mellett egy kisebb étteremben,
önkiszolgáló rendszerben, változó színvo
nalon bonyolítottuk le.
Az előző, Cardiff-i EB-n 26 ország vett
részt. A rendezők rekord részvételre szá
mítottak, így egy nappal meghosszabbí
tották a verseny időtartamát. Sajnos a
várt új résztvevők, a szovjet utódállamok
csapatai nem jöttek el. Egy-két rendsze
res résztvevő - Belgium, Portugália - sem
küldött csapatot. A létszám - 22 ország végül csalódást okozott, a verseny indo
kolatlanul hosszú lett.
A magyar junior csapat a következő já
tékosokból állt: (zárójelben a megelőző
ifi EB szerepléseik száma): Winkler Gá
bor (3), Tichy Eszter (1), Trenka Péter
(1), és az újoncok, Hegedűs Orsolya,
Hegedűs Gál és Wiener Gábor. Szándé
kosan nem párokról írtam, hisz nem a
szokásos három páros csapattal vágtunk
neki a bajnokságnak. Az alapcsapat Wink
ler - Trenka, Hegedűs Gál - Tichy volt ,
azzal az elképzeléssel hogy az esetleg fá
radó játékosok helyett alkalmanként be

ugrik a további két játékos. Végül Win
kler és Hegedűs Gál végigjátszotta a ver
senyt, s Trenka is csak egyszer pihent.
Tichy Eszter 15 mérkőzésen szerepelt.
Wiener Gábor 4, Hegedűs Orsolya 3 al
kalommal kapott játéklehetőséget.
A végeredmény (a szerzett VP után az
illető ország elleni eredményünk a szer
zett VP illetve IMP szerint)

1. Olaszország
2. Dánia
3. Izrael
4. Norvégia
5. O roszország
6. Svédország
7. Törökország
0. Ausztria
9. Lengyelország
10. Hollandia
11. M agyarország
12. Fehéroroszország
13. Nagy-Britannia
14. Izland
15. Finnország
1 0 .Hnrvátország
17. Németország
19. Franciaország
19. Csehország
20. Jogoszlávia
21. Görögország
2 2 .Spanyolország
(Folytatás
a 3. oldalon)

394
391
399
390
392
356.5
352
339
335
331
324.5
316
307
300.5
295
279
272
269
242
234
191
176

19:11
6:24
11:19
9:21
3:25
9:22
14:16
17:13
17:13
9:21

+ 21
-4 5
-1 7
-3 0
-6 1
-3 2
-7
+ 9
+10
-2 9

20:10
14:16
16:14
25:6
25:5
20:10
17:13
11:19
19,5:10,!5
25:4
20:10

+ 22
-5
+5
+ 59
+ 49
+ 22
+12
-2 0
+19
+ 53
+ 23
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Új helyszínen a CSB

Tartalom

A z 1998. évi Budapesti Csapatbajnokság Versenykiírása

JU N IO R EB BECSB EN

Az MBSz az 1998. évi Budapesti Csapatbaj
nokságot az előző évek gyakorlatának meg
felelően, a Versenyszabályzatban leírtak
szerint rendezi meg.
NEVEZÉS: Az I/a., I/b., és II. osztályokba
az Ideiglenes Rajtlistán
szereplő csapatok nevezhetnek. A III. osz
tályba a nevezés korlátlan.
Egy csapat 6-9 tagból állhat és minden játé
kosnak érvényes tagsággal kell rendelkez
nie (tagdíj befizetése)! Egy versenyző a baj
nokságba csak egy csapatba nevezhető.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 1997. szeptember 7.
(csapatkapitányi értekezlet Bp. XI. kér.
Ecsedu. 13. 17.00 óra)
NEVEZNI ÍRÁSBAN A NEVEZÉSI
LAPON LEHET AZ ALÁBBI CÍMEN:
Argay Gyula, 1033 Budapest, Polgár u. 1.
VI. e'm.34. m.helyi tel: 3-173-180
Határidőn túli nevezést az osztályba soro
lásnál nem tudunk figyelembe venni.
FIGYELEM!
A VERSENY ÚJ HELYSZÍNE:
MBSz Versenyterme
Budapest, VIII. kér. Korányi Sándor u. 2.
(SOTE Étterem)
Gépkocsival be lehet állni (fizetni kell).
JÁTÉKNAPOK: I/a., I/b„ és Il/a.
osztályoknak keddenként
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Il/b. és III. osztályoknak általában
csütörtökönként

B udapest, 1165. C sipkés
403-4381 ( fax is)
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Hallunk még róluk
Junior EB Bécsben
(Folytatás az 1. oldalról) Csapatunk a mu
tatott teljesítménynek megfelelő helyen
végzett. Mindenki többé kevésbé hozta a
tóle elvárható átlagot, ami persze játéko
sonként elég különböző' volt. A magasabb
kategóriába legtöbbször a versenyt végig
játszó három játékos tartozott. Azonban
azt a pluszt amit az elózó' EB-n a Szalka Winkler pár produkált, senki sem tudta
hozni. Az elöltünk végzettektől általában
kikaptunk, üdítő kivétel győzelmünk az
európabajnok olaszok ellen, míg a mö
göttünk végzetteket megvertük, egy-két
kivétel persze itt is akadt. A legérdeke
sebb eredmény a finnek ellen született.
Egy csokor leosztás azok közül ame
lyek számunkra sikeresnek bizonyultak
9.forduló 5.1eosztás
Magyarország-Görögország:
♦964 ‘
¥K
♦AKD104
*K1082
-----j----- ^ 1 0 5 2
♦D873
¥096542
¥AB3
♦B8652
R ♦♦9
___ I___ *653
♦KB
¥1087
♦973
*ADB74

Nyugat
Észak
Hegedűs Gál
14

passz
passz

4¥
passz

Kelet
W inkler
3¥
kontra
kontra

Dél

met. Hegedűs Gál tudta a kötelességét és
káróval indult. Két lopás és két ász, azaz
kétszer nem. A másik terem ben Hegedűs
Orsolya és Trenka zavarás nélkül jutott
el az amúgy jó esélyű 5 treffhez, amely
csendben egyszer bukott.
12. forduló 20. leosztás
Magyarország-Ausztria:
♦107643
¥A10752
♦A
*65
♦AD2
-----;----- ♦B
¥DB
NY K * K9863
♦KB987
* 4632
*873
----------- *A K B2
♦K985
y\
♦D1054
*D1094

Nyugat
Gluyer

Észak
W inkler

Kelet
S aurer

Dél
Trenka

14
24
kontra 2 4
passz
passz
kontra 2 ♦
kontra körpassz
A két káró legalább 5-4-et ígért a majo
rokban. Trenka egy kis vicc után bemond
ta az igazi színét. Az osztrákok jól kezd
ték, treff a királyhoz, pikk bubi. Trenka
nem fedett(!), s Nyugat talán még most is
sajnálja, hogy nem ütötte át, hisz így 3
adun és 2 treffen kívül más nem állt ki.
13. forduló 11. leosztás
Magyarország-Lengyelország:
"♦D75
49

4*
5*
körpassz

Valamikor azt tanították, hogy aki ki
zár, önként már nem licitálhat. Ma más a
divat. Winkler első piros lapja u.n. len
gyel kontra volt. Jelentése: van jobb ötle
tem a kör indulásnál. A második kontra
Lightner volt, a sikénre hívta fel a figyel

♦AKB9
¥10765
♦ 102
*B86

♦KB86
*AK543
-----í----- ♦ 10832
¥K32
NT
* ¥A754
___ !___ *107
♦64
¥ADB84
♦D93
*D92
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Nyugat
Trenka

Észak
Grzejdziak

Kelet
W inkler

Dél
Kielíchowski

passz
passz

2*
3 szán

1 r
passz
2V
körpassz

Winkler káróval indult, ami inkább az
ellenfél színe volt. D e ez később előny
nek bizonyult, hisz a káró visszahívást üt
ve az ásszal pikkre váltott. Trenka ütött
az ásszal és hívta a bubit. A felvevő
hosszasan latolgatta az esélyeit, majd talán az indulásra visszagondolva - har
madik királyt képzelt Kelethez és kicsit
tett. A tarokkban ezt 21 fogásnak hívják
hátulról.
15. forduló 12. leosztás
Magyarország-Norvégia:
♦B873
V72
♦109752
♦KB
♦K
j
7
[♦ADÓ
VA853
VK1096
♦643
* ♦A
*AD874 -----1----- 1*109532
♦109542
VDB4
♦KDB8
*6

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

W inkler

K rlstutfersen

2*
passz
3♦
passz
3 szán passz
5 ♦
passz
Zárt terem

2♦
3♦
4♦
6♦

passz
passz
passz
körpassz

Harr

Kvangraven

Nyílt terem

Trenka

Charlsen

Hegedűs Gál

W iener

1*
passz
IV
1♦
2V 3*
4V
körpassz
A junior mezőnyben csak négy pár
mondott szlemet ebben a leosztásban.
Igaz, az mind treffben. A norvégoknak
nem sok esélye volt a heves zavarásban.
A másik teremben a magyar pár precíz li

citet produkált. Erős treffes rendszerük
ben 2 treff természetes, 2 káró gémforsz
felkérdezés. 3 treff 4-es major 2425 vagy
1435 (3415) elosztással, a 3 káró újabb
felkérdezés, 3 szán az utóbbi elosztást
ígérte rövid pikkel. A 4 pikk kór mellett
volt kulcslap kérdés, a válasz kettőt ígért
adu dáma nélkül. Ez utóbbi információ
sokat segített a helyes végkontrakt be
mondásában.
15. forduló 13. leosztás
Magyarország-Norvégia:
♦10932
V4
♦83
♦K98542
♦KD864 ----- 1---- I4A75
VDB106
V7
♦2
"T
* ♦AKDB764

*D73

___ ?__ l*A10
♦B
VAK98532
♦ 1095
*B 6

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

Winkler

K ristoffersen

1*
4 szán

3V
passz

Nyílt terem

Trenka

C harlsen

passz
3 ♦
passz
5 ♦
körpassz
Zárt terem

H arr

Hegedűs Gál

passz
kontra passz

Kvangraven W iener
1♦
6♦

3V
körpassz

A zárt terem ben a norvégok rekord
gyorsasággal mondták be a szlemet. Wie
ner a kör ásszal indult majd pikkre váltott
- a kis kör jobb lett volna, ha a pikk tízes
és a káró bubi fordítva lett volna - egy
szer nem. A nyílt termi licit közben a füg
göny két oldalán eltérő felvilágosítás
hangzott el, Trenkánál természetes, Win
kler oldalán pikk vagy két minort jelen
tett. Ha az ígért lap van Délen, nem lát
szik esélyesnek a szlem.
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16. forduló 15. leosztás
Magyarország-Horvátország:
♦AKB87
¥104
♦B7
♦ADB6
♦ 10962
-----j----- 4543
¥D83
¥KB5
♦K1062
HT
R 40943
♦92
11
♦ K 104
♦D
¥A9762
♦A85
♦8753
A fenti leosztás érdekessége, hogy 21
asztalon teljesült a felvétel - köztük 8-on
a 3 szán. Egyetlen asztalon volt sikeres az
ellenjáték, ahol Trenka - Hegedűs Orso
lya játszotta az ellenjátékot. A káró indu
lást és visszahívást a felvevő kihagyta, mi
re Trenka azonnal körre fordult!
21. forduló 8. leosztás
Magyarország-Finnország:
♦D
¥A10942
♦AB2
♦KD96
-----j-----I4A87654
♦K1092
¥7
uv
k VD83
♦43
* 41095
♦AB 10742 -------—
♦B3
¥KB65
♦KD876
♦85

Nyugat
Észak
Kelet
Del
Tamminen Hegedűs Gál Makikangas Tichy
3 ♦

3 szán

körpassz

Nem az év licitje volt, de a lejátszás
mindenért kárpótolt. A treff indulást
Nyugat az ásszal vitte. Ebbe Hegedűs a
dámát tette(!). Nyugat ennek hatására
folytatta a színt. Most már csak a kör dá
mát kellett bekeríteni.
Persze más is csinált szép dolgokat. A

legszebb felvevőjáték díját a lengyel
Grzejdziak kapta:
5. forduló 10. leosztás
Lengyelország-Norvégia:
♦A53
¥9652
♦AK92
♦ 107
----- i-----4D986
♦B2
¥ 107
¥B43
♦D85
* ♦B106
♦KB8632 ___ 11 ..J *AD4
♦K1074
¥AKD8
♦743
♦95
Grzejdziak Észak helyén 4 kort ját
szott. Az ellenfél a mezőny egyik legerő
sebb párja Brogeland - Saur. Az indulás a
pikk nyolcas. A dolog reménytelennek
látszik, de a lengyel játékos kitűnő megté
vesztő játékot talált. Kicsit tett asztalról
és kézből egyaránt. Természetesen így
tett Brogeland is Nyugat helyén. Saur
gyanútlanul a pikk hatossal folytatta, ki
csi, bubi, ász. Aduzás után pikk impassz, s
egy vesztő treff elment a pikk királyra.

Gál Péter nem játszó kapitány

3. Serdülő EB
Megtisztelő feladatot kaptam ez év máju
sában a szövetségtől: a sorrendben 3. is
kolás E. B-re utazó csapat kapitányi tiszt
ségét kellett ellátnom júliusban, Bécsben.
A feladat megtisztelő volt, de nem meg
nyugtató, játékosként hasonló izgalmak
ban nem volt részem. Az izgalmak hamar
a tetőpontra hágtak: 3 forduló után a csa
pat maximális pontszámmal az élen volt,
jobb IMP-aránnyal megelőztük a későbbi
győztes olaszokat. Lengyelország, Né
metország (a címvédő!), Írország csapata
romokban hevert huszáros rajtunk követ
keztében. „Olaszország kettős győzelmét

B

___________________ BR IPZSÉ LE T

Magyarország fenyegeti”- címmel jelent
meg a következő napi bulletin, mivel a ju
nioroknál is az olasz csapat vezetett 11
forduló után 10 ponttal. (Az iskolásoknál
14 csapat indult, így később kezdődött a
bajnokság.)
Másnap Oroszország csapatát győztük
le 22-8-ra, így visszaestünk a második
helyre. A sötét felhők azonban már gyüle
keztek a fejünk felett. A délutáni program
ugyanis a rámában a Norvégia-Magyarország mérkőzés volt. N em igazán örültem
neki, legszívesebben magam ültem volna
be a tévékamera elé Marczona Marian
nái, aki egyébként scorerként tevékenyke
dett. (A scorerség még a kapitány idegi
igénybevételénél is gyilkosabb.) Végül úgy
döntöttünk, hogy nem fogunk átesni az
útlevélvizsgálaton és a nézőtéren foglal
tunk helyet. Hát nem volt egy vígjáték,
amit láttunk. Az ellenfél pillanatok alatt
54-0 arányban vezetett. Szívós munkával
sikerült egy idő után a hátrányt 22 pontra
ledolgozni, amikor a következő leosztás
került a vetítővászonra:

végeztem a teendőimet. A felvevő üt 4
kört, 3 pikket, 3 treffet, 1 kárót és egyet
lop, ez összesen 12. Ha Dél nem megy el
a káró ásszal (de miért ne menne el egy
iskolás, amikor szingli van az asztalon),
akkor beszorul az ászával és a pikkekkel.
Fejben úgy játszottam, ahogy a svéd Sirelind a valóságban: a pikk indulást kézben
ütötte, háromszor aduzott, majd kétszer
treffet hívott: ász, király. A rossz hír után
meghívta a káró bubit az asztalról, az an
gol Teltscher hűvös nyugalommal kicsit
tett. Észak ütött a dámával, csak kárót
hívhatott. A felvevő az asztalon lopott, a
kezében ellopott egy treffet, az asztalra
ment a pikk királlyal és a treff dáma hí
vással beszorította a már nem annyira
nyugodt angolt.
Sajnos, a mi felvevőnk az első ütésbe a
pikk királyt tette, így ez a végállás nem
adatott meg számára. A káró bubira az
angolnál is hidegvérűbb norvég szintén
kicsit tett az ász mellől, így ellenünk is
ütött a dáma. Nem sikerült az egyenlítés,
sőt még jobban elhúzott az ellenfél. Vé
gül azért tisztes vereséggel zárult a mér
kőzés: 11-19-re kaptunk ki, 21 IMP-vel.
Az esti fordulóban viszont nem várt 11-19
következett az angolok ellen. Ezen a
mérkőzésen derült ki igazán, hogy a mi
énk a mezőny legfiatalabb csapata: a ru 
tin hiánya súlyos taktikai hibákat okozott.
6
forduló után még mindig a második
helyen álltunk, de látszott, hogy nem so
káig. A fejekben már volt némi zűrzavar.
Pihenőnap következett, de rajtunk nem
segített: Hollandia, Svédország és Fran
ciaország sorrendben 24, 17 és 18 pontot
szerzett ellenünk. A három fordulóban
Marjai Gábor - Szabó Csaba, Minarik
Ágnes - Minarik Gábor összeállításban
ültünk asztalhoz. (Keil Bálint-Marjai
Péter pihent.) Még mindig a 6. helyen ta
nyáztunk, de a fáradtság jelei is mutatkoz
tak a játékosokon. (Aki győz, az nem szo
kott elfáradni.) Némi vigaszt jelentett,
hogy Minarik Gábor bekerült a bulletin

Osztó: Nyugat. Ált. m ans
♦9

4AD82
VB973
♦K102
*A8

*652
♦D843
4-B9643
*----4K76
1
*AKD4
Ní
K *B
5_l*KD1072
♦B10543
*108
♦A9765
*5

A nyílt teremben a mieink Kelet-Nyu
gaton felvették a 6 kört, míg a zárt terem
ben a norvégok nem. A pikk kilences in
dulást még láttam, de tovább nem tudtam
követni az eseményeket, mert az izgal
mak hatására egy bizonyos helyiséget kel
lett sürgősen elérnem. Rohanás közben
fejben lejátszottam a partit és nyugodtan

BRIDZSÉLET
be: a hollandok ellen játszott 6 szanzaduban az egész mezőnynél többet ütött,
persze neki szüksége is volt a tizenkét
ütésre, hiszen a mezőny nagy része, bele
értve a juniorokat is, nem játszott szlemet.
Osztó: Észak. Általános mans.
4B92
¥K
♦KB96
4AB432
4K6
i-- 4D875
¥107654
1
¥93
♦854
N'
* ♦ 1073
4KD8
----- ■-----410976
4A1043
¥ADB82
♦AD2
45
Gábor, aki egyébként 14 évesen a me
zőny legfiatalabb fiú játékosa volt, Észa
kon ült. Szerencséjére erőteljes treff licit
je megakadályozta a buktató treff indu
lást. A káró hármast az asztalon ütötte,
körrel kézbe ment és a pikk bubit hívta.
Kelet lépre ment és a dámával fedett, így
megadván a teljesítést. Ha kicsit tesz, a
felvevő nem üthet 3 pikket. Elméletileg
talán jobb játék az asztalról rögtön kis
pikket hívni. Nyugat jelen esetben elment
volna a királlyal, ha nem, még mindig el
lehet találni a játékot, bár nem könnyű!
Következett a hajrá, újabb vereségek
kel. A legfájóbb mindjárt az első volt,
Ausztria ellen csak 12 pontot gyűjtöttünk.
Ez azonban még mindig több volt, mint az
olaszok elleni kettő és az Izrael elleni
négy. A Jugoszlávia elleni utolsó forduló
ra már úgy készültünk, hogy a 9. helynél
már se előbbre, se hátrább nem jutunk.
Be is bizonyítottuk a számítás helyességét
a 10-20-as vereséggel. A 9. hely a várako
zásnak megfelelő és biztos volt, hiszen 19
ponttal volt mögöttünk Anglia. Egy olyan
ország, ahol valószínűleg nem két játékos
ból kellett hatot kiválasztani...
A csapatunk tagjai igen lelkes, jó szel

7
lemű, fejlődőképes játékosok. Licitrend
szerünk Szalay György jóvoltából a m o
dern támadó elveknek megfelel. Talán
még nem eléggé érettek a játékosok eh 
hez a rendszerhez, de mivel két év múlva
még valamennyien a 20 év alatti korhatá
ron belül maradnak, ebben jelentős elő
relépés várható. Technikailag is van még
mit fejlődni. A fejlődést sok játék és ö n 
képzés mellett remélhetőleg továbbra is
segíti Linczmayer Lajos, aki a versenyt
megelőző miskolci edzőtáborban fantasz
tikus energiával és felkészültséggel igye
kezett a technikát csiszolni. Nem ő tehet
az alábbi partiról, az abban előforduló
probléma szerepelt a felkészítés során is.
Osztó: Észak. É -D beliben
4AKB
¥A752
♦B1084
4A10
♦98763 ----- i-----14102
¥6
1
¥B1043
♦K76
14 4A53
4K975
___ “____4D642
4D54
¥KD98
♦D92
4B83
A már említett magyar-norvég m érkő
zésen a norvég Észak 1 szanzadu indulá
sára Dél 3 szanzadut mondott. Kelet kis
körrel indult, az asztalon ütött a nyolcas.
Káró hívás következett. Most kellett vol
na a királyt tenni, treffet hívni és a bulletinba kerülni...
Érdemes erre a társaságra gondot vi
selni és dolgoztatni őket. A kapitányon
nem fog múlni és az ő útlevelét a korha
tár miatt hat év múlva sem fogják ellen
őrizni, amikor majd odasomfordálok
Minarik Gáborhoz és megkérdezem: h o 
gyan üljünk le? Ahogy' egyik nagy elő
döm, de Proniewitz Ferenc kérdezte sok
szor Dumbovich Miklóstól...

Csepeli Miklós nem játszó kapitány
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Siófok - 1 9 9 8
E hasábokon már több szerző szóvá tette a
hazai versenyek látogatottságának hanyat
lását, s e folyamatban különösen a két
nagy torna, az IBBF és a balatoni fesztivál
jelentőségének visszaesését. Nos, a folya
matban az idei siófoki verseny nem hozott
fordulatot, de annyi legalább elmondható:
a helyzet tavalyhoz képest nem romlott.
Akadt egy-két érdekes parti. Nyílt pá
ros, 1. forduló, 3. leosztás. A tréfás kedvű
számítógép a következő leosztást produ
kálta:
Osztó Dél, K-Ny beliben
♦ KB7642
♦ AKD953
♦5
A
♦ 8
-----7---- ♦ AD1093
uv '
V 1072
♦ B4
♦ 9764
NI
* ♦ DB 108
♦ A K I0642
P
1* B
♦5
♦ 86
♦ AK32
* D98753
A mohó Kelet-Nyugatok egyetlen asz
talnál sem úszták meg - 500 alatt, de ezen
az égtájon összesen csak négy asztalnál
ragadták magukhoz a kezdeményezést.
Egy asztalnál viszont Észak-Dél teljesí
tette a négy kor felvételt, amihez nyilván
komoly ellenvonali segédlet kellett. Min
denesetre a nagy m ajor túlsúlyú kézzel
csak ott maradtak ki a bukó gémből, ahol
az ellenvonal erőszakosság nagyobb nye
reségre adott esélyt. Két asztalnál még
szlemet is mondtak, s tisztességgel osz
toztak a kontrázott három bukással a
nullszkóron.
Páros 1. ford. 6. leosztás. Osztó Kelet,
K-Ny beliben
(A leosztás a jobboldali hasábon)
Bármely rendszerben zajlik a licit, Nyu
gat egyszerű ászkérdés után biztosan
megszámolhat a vonalon 12 ütést. A le
osztást 28 asztalon játszották, s ebből 11

♦ A9

♦ KD82
♦ 1053
♦ 52
*K D 73
----- i----- ♦ B10653

♦ K D 4

♦ AKDB1084
*9

uv

„

P
♦ 74
♦ B962
♦ 976
♦ 10642

* A87

11 ♦ 3
*A B 85

helyen nem mondtak szlemet, ami sajná
latosan magas arány. Nem kevésbé
rossz fényt vet a mezőnyre, hogy a szlemet
bemondók közül tízen kiadtak egy-egy
ütést, holott akár szánban, akár káróban
automatikus a beszorítás, nem kell hozzá
semmiféle trükk, csak fel kell ismerni a le
hetőséget: ha a két fekete mariázs egy kéz
ben van, akkor az a kéz beszorul. Mond
juk, Nyugat a felvevő: treff indulásra nagy
jából ez lesz a négy lapos végállás:
♦ KD
♦ 10
♦
*D
-----í---- ♦ 3
♦ A9
♦ 4
BV
„ ♦A
♦4
NT
* ♦

♦

B

1♦ R8

♦
♦ B9
♦

* 106
Nyugat lehívja utolsó káróját, (az asz
talról treffet dob) és Észak már bajban
van. Most még kort dobhat. Következik a
kor hívás az ászhoz, s Észak kénytelen
megválni valamelyik fekete lapjától. A lé
nyegen a pikk indulás sem változtat, de
akkorra az utolsó káró lehívása előtt már
lejátszhatók a körök, az asztalon marad a
treff ász-bubi és egy pikk, a kézben a treff
kilences, az utolsó káró és a pikk kilences.
A káró lehívására az asztalról elmegy a
pikk, s Észak most is beszorul. Akik a hét
bemondására vállalkoztak, valamennyien
teljesítették a nagyszlemet.
I. P.

Kedves Zenebarát, ha szereti a zenét,
keresse fel a Rózsvölgyi Zeneműboltot!
Címünk: V kerület, Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 118-3500

Több mint 160 000 cím!
0 könyv
0 kotta

0C D , CD-Rom
0 kazetta
0 hanglemez

E hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény jár!
Vasárnap is nyitva 11-18 óráig
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Egy játszma Miskolcról
Hosszú idő után ismét verseny volt Mis
kolcon, ami fölöttébb örvendetes ese
mény. Remélhetőleg Miskolc újfent is
métlődően megrendezi majd a komoly
múltú, kellemes Avas Kupát. A szervezőit
köszönetét érdemelnek, s a Bridzsélet
sok szerencsét és főleg jó szponzorokat
kíván a továbbiakhoz. Az alábbi történe
tet a párosverseny egri győztese jegyezte
fel lapunk számára.
Egy párosverseny megnyeréséhez szeren
cse is kell. Miskolcon volt néhány kelle
mes partink. Az alábbi 3 szánhoz vezető
út nem volt rögös. Nem volt meg a 15,5
pontom, de kedvem volt játszani, így egy
szánnál indultam. Partnerem védett bubi
jaiban bízva a Stayman után bevágta a gé
met. Káró hatos volt az indulás.
♦xxx
*DB9x
_______ ♦DBxx
É
*Kx
♦AD98
VAxx
♦A9
*B107x
Pikk impassz legyen jó, körből hármat
kellene ütni, de jó lenne három kárót is
elvinni. A jó treff fekvés sem ártana. Ám
roppant kevés a híd. M ár-már a káró dá
mát tettem volna, de hirtelen arra gon
doltam, nekem Keleten jó a (dubló?) ki
rály, vagy tízes is, ezért kicsit tettem. A
nyolcast vittem a kilencessel. Lehívtam a
káró ászt, hogy amikor kiadom az ütést,
tegyenek le az asztalra. Kis kör kézből,
ütött a dáma. Valószínű, hogy balra van a
király. Asztalról pikk, ütött a dáma, és
esett a tízes. A három pikk ütés érdeké
ben pikk nyolcassal kibújtam, amire Nyu
gat kört dobott, Kelet pedig ütötte.
Kelet még tudott kárót hívni, amire a
kézből dobni kell. A kór kombinációs le
hetőséget rejt, a pikk pedig minden bi
zonnyal ütés. Treffet dobtam. Nyugat ütött
és treffet hívott, mégpedig a kilencest.
q

Eltaláltam! Kelet kicsit adott, kézben
vittem, és treffet hívtam vissza. Ez már
Keleté lett. Ez most az állás:
♦x
VB9x
♦D
x _
♦T
4Kxx
VKlOx
U¥
V♦ 10
NI
* ♦*D
0
*xx
♦A9
VAx
♦*B
Kelet hív, és még egyet ki lehet adni.
Treffet hívott. Nyugat magához ragadta a
kezdeményezést a dámával. Az asztal
dobhat kort. Most már könnyű a kilenc
ütés, Nyugatnak nincs jó hívása.
Érdekes, ha Nyugat a második treff kör
ben bedobja az asztali királyba a dámát,
amit az ász visz, a treff folytatást a kéz üti.
Ezzel a felvevő nyer egy ütést, de veszít
kettőt. Az asztal pikket kell, hogy dobjon,
és a pikk ász nem húzható le, mert beszo
rul az asztal. Délnek nincs jó hívása, még
kiad kettőt. Ha Kelet a harmadik menet
treff helyett pikket hív, akkor az impasszra
Nyugat szorul be három színben. Először
eldobja a semmirevaló kárót. De a pikk
ászra mit dobjon? A treff a teljesítést adja,
ezért két kört és egy treffet tart. De meg
kapja az ütést a treff bubival, s hívhat kis
kört, vagy a királyt. Egyik sem öröm.
A teljes kiosztás:
♦xxx
VDB9x
♦DBxx
*Kx
♦ 10
t
♦KBxxx
VKlOxxx
HY „ Vx
♦KlOxx
R ^8xx
* D 9x
B
*A8xx
♦AD98
VAxx
♦A9
*B107x

András Imre
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Hegy nap Tatán
A budapesti csapatbajnokság előtti nyári
idényzáró verseny most is Tatán volt, a
már megszokott családiasnak mondható
körülmények között. A külhoni verseny
zőket ismételten az osztrák Pollak hp.
képviselte, ezúttal a korábbiakhoz képest
mérsékelt sikerrel. A kedves ausztriai
kettőssel a páros első fordulója előkészí
téseként helyeztük a tokba a következő
kiosztást:
1. forduló, 13. leosztás, osztó: Észak,
általános beli.
4 AKD107
V
♦ B54
♦ AK1063
4
í----- 4 B92
1
V9742
V AKB1063
♦ AK10832
NT
R ♦ D76
* 9
?------------ * B42
4 86543
V D85
♦9
*D 875
Nem kellett különösebben elmélyülten
böngészni a kiosztást ahhoz, hogy lássuk:
ebből szép szaftos dolgok születnek majd
a versenyen, hiszen Kelet-Nyugaton kör
ben, Észak-Délen pikkben terített a
szlem. íme, az eredmények: a kiosztást
két körben 13-13 asztalon játszották.
Mindössze két helyen mondtak és teljesí
tettek hat pikket Észak-Délen, az egyiket
az első fordulót utcahosszal nyerő ifjú pár
a Szabó Csaba-Marjai Péter kettős "lökte"
be valahogy' így:

Ny

í

K

D

2*
passz
24
2V
2*
passz
44
54
64
körpassz
Észak hat pikk licitje nem kis bátorság
ra vall, de bejött. A másik hat pikket ját
szó felvevő Szilágyi László volt, aki bölcs

megfontolással elhitte az ellenfél licitjét,
aki mindig eggyel magasabban mondta
előbb kör, majd káró, utóbb ismét kór szí
nét, s Szilágyi sem tett egyebet, minthogy
- tudván partnere jó pikkjéről - mindig
rámondta a pikk színt. Végül hatos ma
gasságon állapodtak meg, s ez Szilágyinak
bizonyult nyerőnek. Az eredményeknek
van még néhány érdekessége. A sárga
körben egyetlen Észak-Dél játszott négy
pikket, ott mindjárt kontrázva, két szűrrel
(Egy másik asztalon hét kör bukott KeletNyugaton kétszer, kontrázva, ott valószí
nűleg eljutottak a hat pikkig.) Egyébként
hét írás született Kelet-Nyugaton, öt-hat
kör, többnyire kontrázva. De a már emlí
tett hét körön túl ebben a körben két asz
talon hat kárót, két másik asztalon a hat
kört is elbukták. A kék körben négy szlem
teljesült, három kontrával, egyébként itt
öt asztalnál tűrték hogy Észak-Dél (több
nyire öt) pikket játsszon, s egy helyen bu
kott a hét kór egyszer kontrával. Számom
ra ez a szkórlap azt mutatja, hogy az ülte
tésnél nem sikerült kiegyensúlyozott kö
röket és vonalakat kialakítani. Ilyen kis
mezőnyben ez persze eleve nem is lehet
séges, s így a szerencsének szerfölött nagy
szerepe lehetett a végső helyezésekben.
A második fordulóban is parádés lapo
kat sikerült osztáskor a tokba tennem. íme:
2. forduló, 16. leosztás, osztó Nyugat,
K-Ny beliben
4 K9865
V 95
♦ KB 1074
*3
-----i-----I4B 72
4 AD 103
V

uv

, y

K1073

♦D
* 4A95
* KD1087542 ___ *___ * AB9
44
VADB8642
♦ 8632
*6
A 26 Kelet-Nyugat párból tíznek sike
rült megtalálni a hat treffet, közülük két-
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tőt a jótét ellenfelek megkontráztak, így a
ők írták az osztott topszkórt. Valami eltévelyedett pár hét treffet játszott, ami a
rosszul ülő pikk király miatt persze telje
síthetetlen, de korántsem akkora zöldség,
mint a hét szán, amit másik asztalnál Ke
let játszott. A türelm etlen Dél nyilván le
hívta a kör ászt indulásra, s aztán
tokoltak. Pedig a partiban kór indulás
után is van még egy bukás, mert a pikk ki
adását nem lehet megspórolni. Volt per
sze több öt treff, egy szűrrel, s volt több
szán felvétel is, ez utóbbiak nyilván job
ban jártak, s mindössze két helyen talál
tak rá a jó kor, illetve káró mentésre. (Va
lamely kevéssé szerencsés kezdő KeletNyugaton négy pikket játszott, amit csak
a hiteles krónika kedvéért említek).
Tatán mindösszesen ezen, osztásban
szerzett érdemekre sikerült szert tennem.

I.R

Visszapillantó
Mitchell párosbajnokság,
2. osztály
A 2. osztályban 32 p á r nevezett, de egy
pár egyszer sem jelen t meg. A választá
sok következtében egyhónapos kény
szerszünet beiktatása után az idő rövid
sége miatt csak hat fordulósra sikeredett
versenysorozat a rövidítés ellenére pa
pírforma eredménnyel zárult - legaláb
bis ami a feljutás és kiesés kérdését illeti.
Az első helyet szoros versenyben a
Komor-Vida pár szerezte meg, hajszállal
megelőzve a hol kiugró, hol pedig gyen
gébb eredményt produkáló KerekesVarga S. párt. A Szabó I.-Szőnyi pár
gyenge kezdés után fokozatosan előre
lépve a középmezőnyből az utolsó fordu
lóban elért 62,5%-os eredménnyel - no
meg az élmezőny egyes párjainak betlizése révén - szerezte m eg a bronzérmet.

A feljutást jelentő 4-6. helyezést rutinos
rókák (Bujdosó-Madarász, Lelkes-Mérey és Andrásfay-Rázsó-Bánkövi) sze
rezték meg, Bíró Erikáék az utolsó for
dulóban elért 44,8% eredményeképpen
a második helyről csúsztak le a 7. helyre.
Csalódást keltett a jobb sorsra érdemes
Topolyi-Kardos és Gulcsikné-Kádár párok szerényebb szereplése (nem kellene
felújítaniuk a kissé elavult, jó öreg Dallasit?). Nagy meglepetés a kiesés terén
sem történt, azaz csak majdnem. Az tör
tént ugyanis, hogy a tavaly még ifi
válogatott Tichy-Talyigás P. pár (Tichy
Eszter Hegedűs Gállal alkotva párt je
lenleg is stabil tagja a júliusi bécsi EB-n
résztvett ificsapatnak) csak az utolsó for
dulóban elért 53 %-os teljesítményével
menekült meg a kieséstől.
És végül az 2. és a 4. fordulóból m utat
nék be egy-egy érdekes leosztást, amelyet
nagyon kevesen oldottak meg hiba nélkül:
2. ford. 23. leosztás, osztó D é l, ált. beli
♦A
YA74
♦K107
*K D 10862
*B1098
----- ;-----*K764
V63
„„
VDB1085
♦B983
NT
" 454
<£754
-----1-----*93
♦D532
VK92
♦AD62
*A B
Dél 1 szán indulása után 14 felvevő kö
zül négyen treff aduban m ondtak kisszlemet, s mivel csak egyikük ütött 13-at,
meg kellett elégedniük 40 % alatti ered
ménnyel. A szűr is csak alig átlag feletti
eredményt (54%) hozott, mivel hatan a
párosversenyen jobban fizető 6 szánt vá
lasztották, s ebből ketten osztott top
szkórt (96%) írtak fel a +1 ütésért. Ket
ten megelégedtek a gémmel (3 szán), ám
ezzel is 20%-ot értek el, ketten ugyanis
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elbukták a teljesíthető 7 szánt. Nézzük
csak, hogyan lehet 13 ütést szerezni! A
pikk bubi indulás után felvevő' össze tud
számolni 12 ütést: egyet pikkben, kettőt
körben, hármat káróban és hatot treffben. A 13. ütés vagy káróban szerezhető
meg, ha a szín elosztása az ellenfeleknél
3-3, vagy ha a kör dáma-bubi szingli vagy
dubló. Ha ezek a feltételek nem teljesül
nének, valamilyen beszorítás után kell
néznünk. De kit is lehet beszorítani, s ho
gyan kell a tempót megválasztani ahhoz,
hogy a 13 ütés teljesítéséhez megtaláljuk
a legnagyobb esélyt? Az indítókijátszás
ból következik, hogy a pikket Dél keze
előtt csak Kelet tudja tartani, a kárót
egyelőre bármelyikük. A treff ász után
(kipróbálandó, hogy a treff elosztása nem
5-0-e) nyilván a káró ász, király lehívásá
val kell folytatni, és ha nem történik sem
mi különös - mint például a jelen leosz
tásban - döntés elé kerülünk. Ha Kelet
nél tételezzük fel a negyedik káró bubit,
most le kell előbb hívni a kör ász-királyt,
majd az összes treffet, és Keletet beszorí
tani pikkben és káróban (a kézhez a káró
dáma adja a hidat). Ha viszont Nyugat
hoz tesszük a két kintmaradt kárót, akkor
kétoldali beszorítás elé nézünk, de ekkor
a treffek előtt a harmadik káró magasfig
urát is le kell hívni az alábbi 4 lapos végál
lás kialakítása érdekében:

pikk dámától, s Nyugat szintén körtől
kénytelen megválni. így az asztali kör he
tes lesz a 13. ütés. Lehívandó-e tehát a
harmadik káró figura, vagy sem? Az aszta
loknál valószínűleg nem is ez volt a fő
probléma, hanem az, hogy a felvevő egyál
talán nem nyúlt a treffek előtt a káróhoz,
hanem az ellenfél eldobására vagy a káró
3-3 elosztásra számítva lehívta a treffeket,
ám az utolsó treffre ő maga is beszorult,
miközben semmit sem tudott meg a káró
szín elosztásáról, s ekkor már csak a 3-3 el
osztás esélye maradt... Jelen esetben a két
oldali beszorítás stratégiája vezetett volna
eredményre: Kelet a pikk királlyal és ötös
kőrjével a kárók lehúzása után automati
kusan beszorult volna. A treff szlemben
hasonló módon vihető haza a 13 ütés.

♦¥A74
♦*2
♦ io
—
¥63
HV
„ ¥DB8
♦B
„ * ♦*_
■ I* ♦D
¥K9
♦6
4Ez esetben az utolsó treffre Kelet kört
kénytelen dobni, Dél a feleslegessé vált

Attól függetlenül, hogy Dél elindítottae 12 pontos ász nélküli lapját vagy sem,
minden pár 3 szán felvételhez jutott. (A
leggyakoribb pároslicit 1 treff - 1 pikk 1 szán - 3 szán volt). Az asztal (többnyire
Észak keze) leterülése után nyilvánvaló,
hogy itt nem a teljesítés, hanem a ver
senyformában mindig fontos szűrök szá
ma lesz döntő, hisz kilenc ütés biztosnak
tekinthető a leggyakoribb káró 10 („Journalist”) vagy káró 9 („combine”) indulás
után (két-két ütés a nemesekben és a ká
róból, három a treffben). A nemes szí
nekben lehet keresni további ütés(eke)t

4. ford. 11. leosztás osztó Dél, ált. mans

♦63
¥1063
♦K1098
*A854

♦AB95
¥A7
♦AD52
*B62
----- 7-----♦D10874
1
¥D954
NT
R ¥B4
___ I___ *93
♦K2
¥KB82
♦763
*KD107
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sikeres dáma elleni impasszal, továbbá
beszorítás is szóba jöhet, hiszen az asztali
négyes káró a feltehetőleg legalább ilyen
hosszú Nyugat mögött fenyeget. Termé
szetesen számolni kell azzal a lehetőség
gel is, hogy Nyugat a nemes szín licit(ek)
hallatán rövid káró színből indul. Az
ifiválogatott Tichy Eszter a fenti meggon
dolások alapján kis kárót kért az asztalról
(ütésszám beállítás céljából is helyes),
amit ütött Kelet bubija. Az asztalt látván
Kelet a kór négyessel (attitűdé?) folytat
ta. Felvevő'hitt az ellenjátékosoknak, és a
kó'r bubi betétele máris a 10. ütést hozta.
A treff magasítás következett; Nyugat a
harmadik treffet vette el, és a káró nyol
cast hívta, amit az asztali dáma ütött.
Most a kó'r ász és a káró ász lehívását kö
vetően a felvevő a pikk királlyal ment
kézbe, és az utolsó treff kihívása előtt az
alábbi végálláshoz jutott:

*6
*10
♦K

*8

*AB9
*♦5
A_
-----í----|*D 10
uv
„ *D 9
" ♦-

0

U -

♦2
*K8
♦*10
Amikor a kó'r királyra mindkét ellenjáté
kos adott, s a Keletnél ismert dáma nem je
lent meg, a felvevő terített, mondván: „ha
Nyugat fogja a kárót és Kelet a kórt, akkor
az utolsó treff kihívása után vajh’ ki tudja
tartani a pikket?” A gondos és jó tempóban
lejátszott kéz - ha kapott is némi segítséget
az ellenfelektől - 11 ütést és megérdemelt
osztott topszkórt eredményezett.

Dörnyei Gábor

hunguest hotel ezüstpart
8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 2-4.

T

T

Tel.: 84/350-793

A JLVJ

Szállodánk több alkalommal adott és ad otthont az

HUNGUEST HOTELS
Balatoni Isazsatósáfz
&

ö

&

MBSZ nyári Bridzsversenyének.

Lehetővé

eszik I

mindezt a hotel rendezvényi kondíciói, technikai
adottságai, vendéglátói felkészültsége és szállodai kapacitása. Számos szolgáltatásunkat azonban csak ke-

-------------------------------------------------------------- vesen ism erik a résztvevők közül. Hotelünk 1996. au
gusztusában megkapta a gyógyszállói minősítést is. Medicina C entrum unk ellátottsága európai színvo
nalú. lOgyógykúrát állítottunk össze a vendégeink számára 1-3 hetes időtartamban: mozgásszervi bete
gek számára, szív- és érrendszeri, krónikus légúti betegségekben szenvedőknek, cukorbetegek részére,
fogyni és szépülni vágyóknak, asztmás gyerekeknek mint: orvoskozmetológiai, természetgyógyászati
kúra és menedzserszűrés. Ez utóbbi nem igényel több hetes itt tartózkodást, rendezvények ideje alatt is
elvégezhető. Kúráink m ellett term észetesen egyedi gyógyászati szolgáltatásaink is igénybe vehetők. Szakrendeléseink: hotelorvos, reumatológia, bőrgyógyász, természetgyógyász, lábklinika, fiziko- és hydrotherápia. Kedvelt szolgáltatásunk a szieszta szoba: relax masszázsfotel és akupresszúrás masszázságy.
Kínálatunkból a legújabbak: csontsűrűségmérés, biorezonancia, diagnosztika és terápia. Mindezen
szolgáltatások fontos kiegészítői: fedett uszodánk, kondicionálótermünk, szauna, szolárium és szépség
szalon, valamint számtalan sportolási lehetőség.
Szeretettel várunk m inden érdeklődőt, akár a rendezvény keretében, akár azon kívül látogat el hozzánk!
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LICITFORUM 11.
feladványai
1. Páros, ált. mans. Dél lapja:
4K1094, VB932, ♦ KDB52, * -

Ny

É

K

D

14
passz
?
Mit licitálsz?
Licit
Szavazat Pont
24
8
100
4*
2
60
A mostani fordulót viszonylag egyszerű
kérdéssel és ennek válaszául nagyarányú
szavazat-többséggel kezdjük.
Szvitacs István: „24. A gém szinte biz
tos, a szlem sem kizárható, tehát kénysze
rítő' választ kell adnom.”
Nem az a fó' kérdés, hogy az ász nélküli
10 figurapontos lap gémforszt ér-e: senki
nek sem állt szándékában gém alatt leállni.
Hanem az, hogy a gémforszos pikk emelés
mellett hosszú kárónk van-e, vagylés rövid
treffünk.
Linczmayer Lajos: „24. Gémforsz pikk
emelésem van rövid treffel és jó káró
színnel. A splinter után a káró nem mu
tatható be, és Észak pl. a éADBxx, Vx,
4Axx, 4Axxx és a 4ADBxx, VAxx, 4x,
4Axxx lapokat azonosnak értékeli. A két
káró licit után a treff rövidség (vagy kont
roll) jelzésére még marad remény.”
Szilágyi László: „24. Adottak a splinter
feltételei, de két fontos dolgot nehéz utá
na közölni: (1) jó ötös szín, (2) síkén. Per
sze modernebb rendszerekben van lehetó'ség egyik-másik közlésére, de most
BWS-ról van szó, de legalább BS-ról (Bu
dapest Standard).”
Gondolom, HS-t (Hungárián Standard
ét) akartál mondani, tekintettel a három
pécsi és az egy gyári Fórumtagra, esetleg a
tordasi, solymári és szentendrei tagokra is.
Homonnay Géza: „24. Jó ötös színnel
nem érdemes splintert licitálni.”
A fönti három kommentár összefoglalja

a 2 káró és 4 treff közötti döntés legfonto
sabb szempontjait, és jól képviseli a Fórum
többség-véleményét. Mivel szinte minden
ben egyetértek velük, ebben a feladványban
nem lesz sok dolgom.
Jakab Sándor: „4^. Splinter. Nehezen
kezelhető' lap. Ha Észak lapja (a)
4Axxxxx, VAx, 4Ax, 4>xxx, a 7 pikk jó fel
vétel; (b) 4Dxxxx, VKDx, 4x, <4KDBx
esetében a 4 pikkel is problémák lehet
nek. Az igazság általában a kettő között
van minimális induló esetén. Úgy gondo
lom, döntését a 4 treff licittel könnyítem
meg leginkább. Természetesen nem hát
rány, ha rendelkezünk olyan licittel,
amellyel partnerünk tisztázni tudja a vá
laszoló treff-hosszúságát.”
A 4 treff nem rossz licit, és még jobbnak
bizonyulhat, ha 2 káró után a licit folytatá
sában mégsem tudjuk bejelezni a rövid treffet (pl. ha Észak licitálja a színt). Mégis
egyetértek a többséggel: a 2 káró licitnek
számos előnye van a 4 treffel szemben. Job
ban kifejezi a káró szín játékerejét és a piros
színek figuráinak egyenló'tlen elhelyezkedé
sét, ad absurdum módot ad arra, hogy káró
(vagy éppenséggel kór) felvételt játsszunk a
pikk helyett.
Mindenesetre egyetértek Jakabbal és Szilá
gyival abban, hogy éló' licitrendszerünkben
jó, ha a splinter segítségével meg tudjuk kü
lönböztetni a szingliket a sikénektól. A saját
rendszeremben ezt meg tudom oldani; gon
dolom, Jakab-Szilágyinak és a Kedves Ol
vasóknak is vannak megoldásai erre. A Fó
rum-rendszer ennél kevésbé kifinomult; pár
Fórumtagban felmerült az a kérdés is, hogy
játszunk-e splintert egyáltalán:
Keil Béni: „24. Emlékeimben él valami
arról, hogy Gabos Gábor rendszerében
nemes színű indulás után új szín a hármas
magasságon vagy önálló színt vagy a
mondott szín hiányát és négyes adusegít
séget ígért, 10-12 ponttal. Ez azonban
nem standard megoldás, így maradok en
nél a hagyományos egyre-kettó'nél. Ké
sőbb persze pikket mondok.”

BRIDZSÉLET

16
Dienes Ödön: „4*4. A 2 káró, majd 4
pikkel az a baj, hogy partnerem nehezeb
ben tudja értékelni treff és kó'r figuráit. A
splinter vagy Swiss licitnél egy árnyalattal
gyengébb vagyok. M iután döntenem kell,
4 treffet licitálok, ha splintert, és 3 kó'rt,
ha Swiss-t játszunk.”
Természetesnek tartottam, hogy splintert
játszunk, ezért nem írtam lábjegyzetet. Iga
zoltnak látszik e feltevés, mivel a Fórumta
gok többsége kimondta, hogy a 4 treff itt
splinter. Lezárt ügynek tekinthetjük, míg
nyílt kérdés marad az, hogy az 1 pikkre
adott 2 szán válasz mesterséges emelés-e
(pl. Jacoby, mint a BWS-ben). A Jacoby 2
szánnál és hasonló megoldásokkal a Vála
szoló inkább kérdez, miközben az Induló
leírja a lapját, ezért egyetértek a Fórumta
gok egyöntetű hallgatásával, miszerint sen
kinek sem jutott eszébe ilyet licitálni, vagy
akár megkérdezni, játszunk-e ilyet. Még ha
van is kérdőlicites megoldásunk, ezzel a
lappal nem kérdezni, hanem közölni kell.
Dél viszonválaszát illetően, szerintem a
leggyakoribb egyre-kettős struktúra az, hogy
a színismétlés a Válaszoló egyetlen passzol
ható licitje. Ezért fölöslegesnek tűnik a
Dienes által említett ugrás 4 pikkre: a 3
p ikk viszonválasz kényszerítő, több licitteret
hagy és szerintem jobban fejezi ki lapunkat.
Csepeli Miklós: „24. Nem kell sietni.”
Bizony, ráérünk. Nemcsak a licitben, ha
nem e feladvány összefoglalásában is.
Megtaláltuk a legjobb megoldást, és a vele
kapcsolatos szempontokat alaposan meg
tárgyaltuk. Talán egy kérdés van még hát
ra...
Winkler Gábor: „24. Splinterhez túl
erős a lapom. Az eró's káró szín is a 2 káró
licit mellett szól.”
Splinterhez Winkler szerint a lap túl erős,
Dienes szerint túl gyenge, a többség szerint
erőben jó de más szempontok miatt alkal
matlan. Mindenesetre célszerű, ha viszony
lag pontosan határozzuk meg a splinter fi
gurális követelményeit. Mindegy, hogy pl.
10-12-re határozzuk-e meg vagy, mondjuk,

13-15-re, de ha ennyi licitteret fogunk el
használni egyetlen licittel, akkor az adjon
pontos képet a partnernek a lapunkról.
2. Csapat, É-D beliben. Dél lapja:
498,
4K10763, *AKDB95

Ny

í

K

-

24*

kontra

O
?

*: gyenge kettes

Mit licitálsz?
Licit
Szavazat Pont
64
3
100
6*
1
90
54
3
80
74
1
80
Passz
1
60
Rekontra 1
60
3*
0
50
44
0
40
Én személy szerint nagyon bírom ezt a fe
ladványt. Nem kevesebb mint 14 licit jöhet
szóba (káró minden mennyiségben, treff
háromtól hatig, passz, rekontra, 2 pikk
szimpla csavar, 2 kör dupla csavar, 2 szán),
s mivel a nyári szezonban csak tízen vol
tunk az e havi Fórumon, ha a Kedves Olva
só megoldása nem szerepelt a felsorolás
ban, kapjon érte csak azért is 30 pontot.
Nemcsak hogy 14 licitet, hanem 7 egy
mástól eltérő tervet is tudnék elképzelni:
(1) Végig passzolunk, hagyjuk, hogy az
ellenfél kilicitálja magát, aztán döntünk.
Bár ez a taktika a versenybridzsben soha
nem volt népszerű, a robber bridzsben ré
gebben élvezett némi népszerűséget.
(2) „Sétáltatjuk” a licitet, megpróbálva
kicsalni egy alacsony kontrát.
(3) Elblöfföljük az indító kijátszást az el
lenféltől.
(4) Kilicitáljuk az indító kijátszást a part
nernek.
(5) Leírjuk a lapunkat.
(6) Találgatásra késztetjük őket a magas
ságot illetően.
(7) Találgatásra késztetjük őket az indító
kijátszást illetően.
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Szvitacs: „54. Eddig később is licitál
Tehát szerintem, nincs igaza annak a köz
mondásnak, hogy holi lapoknál nincs he nék, tehát megteszem azonnal.”
Mintha vállalná az ellenjátékot, ha az el
lyes licit, hanem ellenkezőleg: nagyon sok
helyes licit is van. Ezért a legjobb megoldás lenfél 5 majort mondana rá. Pista sokat
játszott már velem párosban, ezért tudja,
valószínűleg a következő:
Szilágyi: „Mindig mást. Kellene látni beliben mans ellen is milyen színekkel
az ellenfelet, tudni, hogy milyen partikat mondhatok kizáró liciteket. Csakhogy egy
játszottunk (ha játszottunk) eddig. Jó le részt nem én vagyok ez az Észak, másrészt
het az 5 káró (majd 6, só't utána 7 káró) az én felfogásomban a gyenge kettes nem
vagy rögtön hat. Én mindenképpen licitá destruktív kizáró fegyver, hanem konstruk
lok, ha ők is, legfeljebb a hetet treffben tív lapleíró. Normális bell-mans 2 káróval
mondom, ha ők 6 kó'rre vállalkoznak és a szemben mi biztosan tudunk legalább 11-et
partner indul. Ha 6 pikket mondtak, ak ütni.
Jakab: „64. Gondolom, a „Törvény”
kor tulajdonképpen kor indulást szeret
nék, úgyhogy nem tudom, mit csinálok, alkalmazásával rendkívül könnyű a hely
zet, mivel az egyértelmű eligazítást ad Híelvégre 7 kort mégsem mondhatok...
„Ha először csak 4 kárót mondok, túl vó'inek. Nekem, egyszerű Halandónak azt
hiszem, meg kell magyaráznom „tette
átlátszó lesz majd a trükk.”
„Csepeli szerint az igazán jó játékos met.”
„A lapom licitálására láthatóan nem
ugyanazzal a kártyával mást licitál hétfó'n,
mást kedden, megint mást szerdán. (Sze lesz mód. Láthatóan nem az a lapelosztás
rintem az elvet zsűriként nem lenne sza a partiban, ahol az ellenfelek csendben
bad alkalmazni.) Ma egyébként 5 káros tűrik, hogy a másik a klasszikus „lassú
megközelítés” szabályait betartva kilici
kedvemben vagyok.”
Vagyis a jelenlegi kedvében Laci megpró tálják lapjukat. Nekünk 4 kárótól 7 káró
bálja kicsalni a kontrát hat, esetleg hét ká ig, az ellenfélnek pedig 4 nemestől 7 n e
rában, de fenntartja a lehetőséget, hogy a mesig bármi lehet benne, az elosztástól,
hetes magasságon az indító kijátszást figura elhelyezkedéstől és induló kiját
(netán-tán a lapját is) kilicitálja. Ilyen sé szástól függően. Úgy gondolom, most táltass terv mellett a 4 káró jó trükk lehet, lényegét tekintve - sorvégi helyzetbe ke
de egyetértek a Lacival abban, hogy való rültem. Az ellenfél bemondta az 5 ne
színűleg túl átlátszó lesz - pláne, ha egészen mest, és kérdés az, rámondom-e a 6 ká
rót. Természetesen vannak hátrányai is
hétig licitálunk utána.
Keik „ói. A maximum 500 pontos vesz ennek a licitnek. Partnerem a 6 nemes el
teséggel szemben a kontrázott teljesítés len nem tudja, hogy treffel kell indulni, il
áll. Sőt, az ellenfélnek is lehet szlemjáté- letve ha a 6 nemes benne van (szingli treff
ka. A magasra vitt licittel nehezíthetem plusz síkén káró az ellenfélnél), a 7 káró
gém alá bukik.”
meg legjobban az ellenfél dolgát.”
Nem terveztem itt a Törvényről beszélni,
E kommentár többi részével egyetértek,
de 500 helyett nem 800-at akartál mondani de a m i 11 adunk mellett az ellenfélnek leg
(pikk, treff lopás, pikk, treff lopás) ? Bell- alább 10 kőrje van (ha Észak 2 kárója ta
mans szkórhelyzetben nehéz elhinni, hogy gadta a négyes nemest), tehát 21 összütésÉszak dáma vezetésű káróval mondana 2 ből indulhatunk ki. Ehhez jönnek a módo
kárót, és ha káró ásza van, akkor a 200-nál sítások a kétszínű találkozás és a jól helyez
nagyobb bukás elég valószínűtlen. Mintha kedő figurák miatt, majd belekalkuláljuk
a következő Fórumtag is félne a partnere azt is, hogy szélsőséges leosztásoknál csök
ken a Törvény megbízhatósága. A végén a
dáma vezetésű kárójától:
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Törvény azt mutatja ki, amit a Józan Ész hagyunk helyet, hogy az ellenfél összeemelje
kezdettói fogva tudott: itt holi lap van, lici a kórjét, esetleg javulnak az esélyeink arra,
tálni kell.
hogy nem pikk indulást kapunk. Viszont ha
Ilyen helyzetben nagyon hasznos Jakab belicitálják mind a két nemes színüket, a
„előzetes újranyitás”-szerü elve. Kit helyzetünk nem mondható rózsásnak Utó
Woolsey az „Utolsó Találgatás”néven emlí végre van 13 pontunk, jó káró támogatással
ti: amikor látható, hogy mind a két vonal és egy jó külső' színnel. Mi van, ha erőt jel
találgatásra kényszerül (vagy kényszerülni zünk?
fog), akkor általában az jár rosszabbul, aki
Dienes: „Rekontra. Legegyszerűbb len
utolsóként találgat. Ezért úgy kell igyekez ne 5 kárót licitálni, aztán jöhetnek... De
nünk, hogy átruházzuk az ellenfélre az utol mi van, ha van egy pikk magasfigurája is?
só találgatás örömét.
Elvégre beliben mans ellen indult! Re
Csepeli: „54. Valószínűleg nincs vége a kontra utáni várható kor licitre felüllicitlicitnek. Még sorra kerülök.”
tel tudnám elmondani a legtöbbet, de ki
A z 5 károsok közül Szilágyi is tervezett garantálja a kor licitet?”
továbblicitálni. Ez nem buktatja meg az
A z erős, lassú licitvezetéssel - mint ahogy
Utolsó Találgatás elvét: már döntöttek, Jakab már említette - a baj az, hogy az el
meddig fognak licitálni, de útközben meg lenfél valószínűleg nem lesz hajlandó végig
próbálják alacsonyabban is megnyerni a passzolva együttműködni. Még akkor is, ha
tudunk kór felüllicitet mondani, mikor fog
felvételt.
A korábbiakban az ilyen jellegű feladvá ju k bejelezni a hatos zárt treffet? És miért
nyokban a Fórum következetesen preferál akarjuk kilicitálni az ellenfélnek a pikk in
ta az egyenes, azonnali emeléseket. Most is dulást? Ezért ha rekontrával kezdünk, ne
az azonnali káró licitek kapták a legtöbb kem jobb tervnek tűnik, ha nem csak Nyu
szavazatot, de van vonzereje az alternatí gat kór licitje esetén, hanem pikk licitje
után is felüllicitet mondunk a következő
váknak is:
Homonnay: „ó*!*. H a erre nem licitál menetben.
Páran említették, hogy a 6 káró akár ben
nak, a gyenge lap indul és könnyen lehet,
hogy kór indulásra teljesítünk. Ha licitál ne is lehet. „Becsületes”módon lesz benne,
nak rá, akkor meg legalább bemondtuk ha Északnak van pikk kontrollja, de ha
az indulást a partnernek. Várhatóan 4-es, nincs pikk indulás, akkor - lássuk csak 5-ös magasságú nem es színű felvétel tel hat káró, hat treff és egy kór lopás az annyi,
jesíthető' Kelet-Nyugaton, idáig tehát m in t... mennyi is?
úgyis mindenképpen ellicitálnánk.”
Linczmayer: „64. Észak-Dél vonalon
Ez a megoldás tulajdonképpen jobban ha nincs pikk indulás (és a káró ász ná
tetszik nekem, mint az azonnali hat káró, lunk van, ami valószínű) 7 káró, egyéb
mert nyugodtabban tudom vállalni a hat ként 5 káró teljesíthető. A normális 5 káró
major elleni játékot, ha treff indulást vár licitre Nyugat 5 kort mond, ami jó eséllyel
hatok. Egy hátránya viszont, hogy Nyugat 6 benne lesz. Ha 6 káró (kontra) megy, Ke
káró felüllicitet tud m ondani rá.
letnek el kell találnia (feltehetően a 4-4
Winkler: „Passz. Őszintén be kell val nemessel) a buktató pikk indulást. Ha
lanom, hogy ezen a p artin gondolkoztam Nyugat 6 kórt mond, remélem nem adunk
a legtöbbet. Hát nem vagyok biztos ben le a partin.”
ne, hogy a jó m egoldást választottam
Ebből mindennel egyetértek, kivéve a li
[...]”
citet. Amikor eredetileg találkoztam ezzel a
A passz nagyon jól sülhet el attól függő feladvánnyal, a 6 káró licittel is egyetértet
en, hogy a további licit miként alakul. Ha tem, de azóta megváltozott a véleményem.
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Szavazat Pont
Ez nagy valószínűséggel „öt-vagy-hét”hely Licit
7
100
zet; a legritkábbik eset az, hogy pont tizen 44
2
60
kettőt ütünk. Akkor miért vállalkoznánk 5 *
4V
0
50
pont tizenkét ütésre?
1
40
Valószínűleg Keletnél van a két major ász 54
20
egyforma hosszúságú színekben; egyáltalán 44 lassan 0
nem lesz könnyű kitalálnia, melyik ásszal
Ez a feladvány három evolúciós stádiu
induljon. Ha eltalálja az indulást, a hat is
mon ment keresztül. Feladásakor azt kép
bukik, ezért a nagyszlem bemondása legfel
zeltem a f ő kérdésnek, miként véljük Észak
jebb egy többletbukásba kerül - tény, hogy
definiálatlan 4 káró licitjét, kulcslicit vagy
beliben ez akár 400 pontot jelenthet, ha a
szín? És mit csináljunk, ha nem vagyunk
hatot nem kontrázzák meg de a hetet igen.
biztosak a partnerünk licitje jelentésében?
Ha viszont nem találja el a pikk indulást,
A Fórumtagok meghiúsították ezt a gaz ter
akkor kész örömmel elfogadnám az 1500
pontos nagyszlem jutalmat. A +2330 (vagy vemet, mindenki egyformán értelmezte az
kontra nélküli +2140) rengeteget ír a eddigi licitet, és így a feladvány viszonylag
+ 1390-nel vagy +1740-nel szemben - a tiszta lapértékelési problémává vált fejlődé
legkisebb nyereség, 400 pont, abban a való se második fázisában. Na jó, a többség
színűtlen esetben történik, ha a hatot meg akarata szent, ezért nem tartok ki amellett,
kontrázzák, de a hetet nem, és ebben az hogy a 4 káró színt is jelenthetne, és meg
esetben sem több, mint a legnagyobb poten sem kérdezem, hogyan vennénk fel a jó 6
kárót éAxxxx, Vx, fDlOx, <£KBxx lappal
ciális veszteség.
A z imp-skála miatt a helyzet valódi m a szemben. Egyrészt azért, mert durcáskodni
tematikája nem ilyen egyszerű. Az imp- nem illik, másrészt mert az előző feladvány
esélyek közelebb állnak a fifty-fifty-hez, és ban már eleget küzdöttem egy a kilenc el
főleg azon múlnak, hogy a csapattársak len, harmadrészt azért, mert a végén más
pluszt vagy mínuszt írnak a másik aszta prédára fogok vadászni.
Tehát lássuk, mit licitáltunk eddig, és mit
lon. Ha pluszt hoznak, elég a 6 káró, de ha
kell
most csinálni:
mínuszt írnak, jobb a hét. Viszont a mate
Linczmayer:
„44. A 3 pikk szleminvit
matikán kívül egy lélektani szempont is
van: ha eltalálják a pikk indulást, kicsit volt, és Észak szingli kárója lerontotta a
fognak ugyan örülni az 500-uknak, de ha lapomat. Ha a kór ász is Északnál van, to
nem találják el, a mínusz 2330 azt ered vább mehet.”
Dienes: „44. Sajnos hiába van partne
ményezheti, hogy teljesen demoralizált ál
lapotban játsszák a hátralevő leosztáso remnek akár ötödik pikk ász-dáma és
ötödik treff királya, ha káróban síkén,
kat.
mert könnyen kiadhatok 2-3 kórt is.
3. Páros, K-Ny beliben. Dél lapja:
Ezért levonulok: 4 pikk.”
4K95, VI075, ♦AKB82, *A D
Szvitacs: „44. Észak síkén kárója nem
növeli lapom értékét, s mivel kórból sem
Ny
í
K
D
mim sincs, így 4 pikkre teszek javaslatot.”
1 szán
A korábbi feladványokban sem sikerült
passz
2V*
passz
24
egyértelműen eldönteni, játszunk-e vegyes
passz
3«4
passz
34
kulcsliciteket vagy sem. Itt - mint látjuk passz
44
passz
?
Linczmayer szerint a 4 káró lehet szingli,
*: transzfer pikkre
míg Dienes és Szvitacs sikénnek véli, a töb
biek pedig annyiban maradnak, hogy „rö
Mit licitálsz?
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vidség. ”Ez a részletkérdés tehát továbbra is
tisztázásra vár, de a f ő kérdésekben nagy
konszenzus van: a 3 p ikk rögzítette az adut
és szlemérdekeltséget jelzett, a 4 káró pedig
káró kontrollt jelentett (ami azért egyértel
műen rövidség, mert a saját kezünkben lát
juk az ászt és királyt).
KeiI: „44. Felteszem, hogy a 4 káró
kulcslicit volt. Ha így van, ez nem jó hír.
Kor kiadókkal nem biztathatom szlemre
a partnert.”
Végre egy valaki, aki legalább egy kicsikét
bizonytalankodik a 4 káró jelentésében. Ezt
már tisztáztuk: a 4 káró valóban kulcslicit
volt, és ez valóban nem jó hír. A legtömö
rebb értékelés:
Csepeli: „44.”
... és a legbiztosabb a licitjében:
Szilágyi: „44. Nem értem a problémát.
Káró duplikáció van, le kell állni 4 pikk
ben. Vagy mondjak a 4 káróra 3 szánt?
Nem is biztos, hogy jó felvétel.”
A négy káróra mondott 3 szán csak ak
kor lesz jó felvétel, ha az ellenfelek nem fo 
gadják el. Más zsűrikérdés:
Homonnay: „44. A 3 pikk licittel már
jeleztük, hogy jó a lapunk, partnerünk ká
ró rövidsége pedig nem javított rajta. Le
hetőleg gyorsan [inkább normális, válto
zatlan tempóban - S. S.J kell mondani a 4
pikket, s ha még erre is licitálni akar a
partner, akkor a zsűri ne vegye el a
szlemct. Lassan m ondott 4 pikkért keve
sebb pont jár az értékelésben!”
A Fórumban mindig egyenletes tempó
ban történik minden licitünk, de a kedve
dért külön pontoztam a lassú 4 pikket.
Linczmayer és Homonnay reménykedik
abban, hogy Észak továbbmegy a 4 pikk
után - szerintem jól látják a helyzetet. A fe
kete színekben láthatóan hiányzik három
kulcslap Észak lapjából, és káróban sincs
semmije, tehát milyen gyenge lehet a kó'rje,
ha szleminvitet adott? Ha 4/1 Dxxx, VDxx,
4x, <£Kxxx a lapja, elég agresszívan licitálta
azt. Ha minimum 4/1 Dxxx, VKxx, 4x,
4Kxxx lapot képzelünk hozzá, az már job
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ban hasonlít szleminvithez. Ha ehhez hoz
záteszünk még egy-két fekete bubit vagy kis
sé nagyobb elosztást, akkor már esélyessé is
válhat a szlem.
Winkler: „54*. Nagyon jó lapunk van a
4 káró ellenére, és az a treff dáma nagyon
sokat ér. Gyerünk tovább!”
Szerintem sem olyan rossz a lapunk. A
három fekete kulcslap és a káró ász mellett
a káró király egy hasznos dobást adhat, és a
káró bubi vagy az ötödik káró felmagasít
ható ütés lehet (van elég átmenetünk hoz
zá).
Jakab: „54* vagy 44. A 3 pikk licitem
hajlandóságot mutatott a pikk szlemre,
tisztázta az aduszínt. Kérdés, milyen
kulcslicitet játszunk. Ha a 3 szán két adumagasfigurát ígér, és a 4 treff lehet király
is, akkor nem akarok szlemet játszani
ezek nélkül, partnerem rövid kárójával.
Ha lehet még treff királya, akkor még li
citálnom kell egy 5 treffet.”
Szerintem lehet még treff királya - sőt, ha
valóban nincs sem két magas pikkje, sem
treff királya, akkor kb. 4Dxxxx, VAKx, Vx,
4Bxxx lappal adta elő a licitvezetését, ami
nekem akkor is soknak tűnik, ha a treff bu
bi alatt a tízes-kilencest és a pikk dáma he
lyett az ászt adjuk neki. Ezért 5 treffnek te
kintettem a szavazatodat, de ha kellenek a
pontok, felezett szavazatnak tekintheted.
Szerintem a 3 szán adufigurákat jelző értel
mezése nem standard, tehát tegyük fel, hogy
nem tagadta a pikk ász-dámát. A minor
színek helyzete kevésbé világos: élő párosok
beszéljék meg maguk közt, a negyedik vagy
ötödik treff király és szingli vagy síkén káró
összesen négy esetében melyik minort kell
mondani.
Az elején három evolúciós stádiumról
beszéltem, de eddig csak kettővel foglalkoz
tunk. Visszatérve a korábbi példalapra, ha
hozzátesszük a két fekete bubit, akkor
4/1 DBxx, VKxx, 4x, 4?KBxx lappal nem
lenne rossz esélyű a szlem ... csakhogy rossz
oldalról vennénk fel! És ha ugyanazok a fi
gurák vannak síkén káróval, 5305 vagy
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6304 elosztással, akkor gyakorlatilag lete hát a kizárás ebből a szempontból nem
ríthető lenne a 12 ütés, ha elkerülhetnénk a okozott különösebb zavart. Mégis, a szava
kór indítókijátszást. Ezért...
zatokból látszik, hogy három különböző'
Mi történik, ha a 4 káróra 4 kó'rt mon felvételben landolhat Észak-Dél, így Keletdunk, beígérve az első'vagy második menet Nyugat legalább 50% eséllyel írhat jó partit
kór kontrollt?
a kizárásuk miatt.
Ki-ki döntse el magának, hogy egy ilyen
Winkler: „Passz. A partnernek valószí
blöff licit fejlődés, visszafejlődés, esetleg nűleg 5-2-5-1 az elosztása. A kó'r impassz
káros mutáció-e. Csak megfogalmaztam a nem lesz jó, ki fogunk rövidülni. Mansgondolatot, a licit esetleges előnyeit nem ban biztos elég.”
fogom hajtogatni. Élőben nekem külön
Dienes: „54. Öt vagy hat kárón töröm a
ben sem lenne szabad 4 kó'rt licitálnom, fejem. Remélem, nem játszunk kétszínű
mert az már sok lenne akkor, ha az eló'zó' közbeszólásokat (Ghestem stb.), s így
feladványban kó'rrel indultak a 7 káróm igen könnyen lehet 5-5 vagy 6-5 elosztása,
ellen!
hiszen kó'rje max. dubló és könnyen lehet
síkén a treffje is. Végülis lehet 6-2-4-1, és
4. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
azért is beérem 5 káróval.”
4K, VADB83, 4K93, *10942
A z egyik részjátékkal elégszik, a másik
Ny
É
K
D
sajnálja, hogy nem vállalhatja a hatot. Pe
1*
1#
3**
3V
dig nagyjából ugyanazt az elosztást képzelik
passz
44
passz
?
a partnerüknél.
*: gyenge
Homonnay: „54. Nem egészen értem,
mije lehet a partnernek, mert maximum 1
Mit licitálsz?
db treffje van, maximum 2 db kó'rje, 5-5tel és 6-5-tel kétszínű közbeszólást adhat,
Licit
Szavazat Pont
6-4-gyel pedig inkább ismét pikket mon
54
5
100
dana. Talán ilyesmi a lapja: 4D9xxxx, Vxx,
passz
3
80
4ADBx, * D .”
kontra/34 0
70
Jakab: „54. Szerintem nem lehet hatos
4V
2
60
pikkje, mert akkor 3 pikket licitált volna,
passz/34
0
50
és nem lehet kó'r csatlakozása, mert ak
44
0
50
kor 4 kó'rt vagy 4 treffet licitált volna. El
64
0
30
lenben lehet ötös kárója annak ellenére,
Lehet, hogy a világ licitfórumai cinkos hogy játszunk kétszínű közbeszólást.”
sággal vádolhatok a kizáró licitek egyre
Homonnay szerint nem lehet 5-5, mert
gyakoribb és egyre gyengébb lappal történő' kétszínű közbeszólást alkalmazott volna,
alkalmazásában. A z olvasók látják, hogy a de lehet 6-4, ha rongyos a pikkje és tömör a
feladványokban milyen gondokat okoznak kárója. Jakab szerint nem lehet 6-4, mert is
a kizárások a fórumbeli licitálóknak, aztán mételte volna a pikkjét, de lehet 5-5, ha a
élőben is megpróbálnak ilyen feladványo lapja erőben nem felel meg a kétszínű köz
kat adni az ellenfeleiknek. Itt például ha beszólás követelményeinek. Énszerintem a
Kelet passzolt volna a éxxx, Vxx, txxx, 6-4 is, az 5-5 is lehetséges.
4?KBxxx lapjával, akkor mi Észak-Dél vo
Linczmayer: „Passz. Északnak legfel
nalán könnyebben tudtuk volna licitálni a jebb egy treffje és két kó'rje van, tehát leg
lapunkat. Mint látni fogjuk, a Fórumtagok alább 10 lap a színeiben. Sajnos több tisz
többnyire jól fogják elemezni a helyzetet, tázatlan kérdés van.
Észak lapjáról elég egységes képük lesz, te
1. A 3 kó'r licit kényszerítő? (Feltétele
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zem, hogy igen.) A 3 körnél jobb a kontra (valószínűleg 5-2-5-1), s nem is gyenge,
(talán a passz is).
tehát a gémet kihagyni nem szabad!”
2.
Ghestem vagy Michael’s cue licitet Mikor ígért többleteró't? A kényszerítő' 3
használunk? Ha az előbbit, akkor Észak kó'rünk után mit mondhatott volna, ha
nak nem lehet ötös kárója. Ez esetben a nincs kór emelése és nem tudja (vagy nem
pikkje hatos, ezért 4 pikket kell mondani. akarja) ismételni a pikkjét? Egyre indokol
A treff rövidítés miatt a káró nem játsz tabbnak látszanak Linczmayer kifogásai a
ható. Ha Michael’s cue-t játszunk, Észak 3 kór licit ellen.
színeivel nincs kétszínű licit, ezért a 4 ká
Keil: „4V. Kellemetlen helyzet. A licit
ró ötös színt mutat, a 6-4 -gyei 3 pikk len ből úgy tűnik, a partnernek rövidebb a
ne a licit. Ez esetben a passzt választom.” treffje, mint a kőrje. Tehát a kör játéknak
Ezek mind indokolt kérdések, vegyük jobbak az esélyei, m ert pikk- vagy káró já
ókét sorba. A legtöbb küzdelmi helyzetben ték esetén az ellenfél várható treff indu
jobban szeretem nem kényszerítőnek ját lása azonnali rövidüléssel járna.”
szani az új szín liciteket, de kivétel az, ha az
Csepeli is 4 kó'rre szavazott. Szokatlan
ellenfél kizáró licitet mondott. Ha ók úgy megoldás, annyi bizonyos. Többen említet
vélik, hogy miénk a lap, akkor higgyük el ték a rövidülés veszélyét; a 4 kór ezt elkerül
nekik - ne gyengeséget, hanem eró't fejezze heti, ámde más problémákkal találkozhat.
nek ki a licitjeink. Aztán 13 figuraponttal és
Szilágyi: „Passz. Túl nagy a miszfit és a
közbeszóló partnerrel automatikusnak tű mansgémért nem olyan nagy kár.”
nik a (kényszerítő') 3 kór licit, de mégis könyMansban a kihagyott gém csak 5 imp-be
nyen lehet, hogy a 3 treffre kontra vagy kenil, a bemondott és elbukott gém csak 6passz jobb megoldás lett volna. (Pláne ba. Ha nem találjuk el a helyes felvételt,
most, ahogy az adott esetben alakult a to gratuláljunk az ellenfélnek a sikeres kizárá
vábbi licit.)
sához (úgy értem, kizáró licit alkalmazá
Arra, hogy Ghestemet játszunk-e: amíg sukhoz), és menjünk tovább a következő'
én vagyok a rovatvezető', felejtsétek el! A partira.
Ghestem konvenció nagyon sok jó partit
eredményezett nekem - amikor az ellenfe 5. Páros, É-D beliben: Dél lapja:
lek használták. A Michael’s felüllicit benne 4KD86, VD1065, ♦5, *AK74
van a BWS jelenlegi verziójában; a HS-ben Ny
i
K
D
ugyan nincs megállapodásunk, de ha egy kontra
34
éló'partnerem 1 treff indulás után 2 treffel passz
passz
passz
szólna közbe anélkül, hogy megbeszéltük
volna, akkor remélném, hogy kétszínűnek Mivel indulsz?
szánta. Minor indulás esetén a Michael’s Hívás
Szavazat
Pont
eredeti formájában a majorokat ígéri, így - * K
5
100
mint ahogy Linczmayer említi - pikkel és a * A
3
90
másik minorral a közbeszólónak természe 4K
1
80
tes licitekre kell hagyatkoznia. Ugyanakkor ♦5
1
60
a legtöbb mesterséges kétszínű közbeszólás Vx
50
0
bizonyos figurális követelményeket ír elő', ♦x
0
50
ezért szerintem Észak akkor is így licitálha
tott volna, ha van pikk-káró kétszínű köz
Ezzel a feladvánnyal viszonylag pihentebeszólás a rendszerünkben, de a lapja túl tóbbet akartam a sok kontrázott szlem és
eró's vagy túl gyenge hozzá.
gém elleni indító kijátszás után. Viszont
Szvitacs: „54. Észak lapja legalább 5-5 azért, hogy mégse legyen túl unalmas, a
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partnerünk gémmé passzolta a kontránkat. man kérdezték, mi a rendszerünk. Ezért
A zt hiszem, a kontrának nem sikerült ellen maradtunk a standard királlyal: az „ászsúlyozni a részjáték altató hatását: a Fórum vagy-király” szavazatokat királynak tekin
mintegy ásítva az álmos trefffigura indulás tettem, s az ász hívását külön pontoztam.
Keil: „♦A . Remélem, ezzel ütésben
mellett döntött, és a kommentárok főleg azt
tartották a legnagyobb kérdésnek, hogy a maradok. Az asztal láttán megtervezhető'
rendszerünk melyik figura hívását írja elő'. lesz az ellenjáték.”
Szívem szerint több pontot adnék az ász
Homonnay: „«£K. Lehet mással indul
hívásnak, amennyiben e hívással szándék
ni?”
Winkler: „♦A. Csepeli szokta írni, kal megszegtük a rendszerünket. Fia az asz
hogy várja a jobb ötleteket és a Szalayt. talon találjuk a harmadik treff dáma-tizest,
megtévesztési értéke lehet annak, hogy a fel
Hát lássuk!”
Csepeli nem fűzött semmit a treff ász in vevő'a partnerhez teszi a királyt.
dulásához, a jobb ötletek még mindig vá
Szvitacs: „*K. (Vagy ász.) Lássuk az
ratnak magukra, Szalay pedig mintha (is asztalt, majd partner jelzését!”
Linczmayer: „♦K. Hosszú távon ez a
mét) elaludta volna a beküldési határidői.
Dienes: „4K. Nem értem, mi itt a fel nyerő'.”
adat? Treff király vagy pikk király, de
Jakab: „4HC. Vagy ász, az indítási táblá
mindegyik tömhet. H a nagyon teoretikus zatnak megfelelően. Remélem, nem ke
akarok lenni és a partner passzát a kont rül sokba a ‘Kuffervizit.’”
rára rövid majorokkal is indokolom, úgy
Nos ha már egy valaki legalább szóba
a pikk figura indulás esetleg lopási hely hozta, hogy az automatikus, nyilvánvaló,
zetet teremthet, de ehhez a felvevő' hár hosszú távon nyerő' hívása sokba is kerül
mas pikkje is kell. Nem túl valószínű, de het, akkor én megegyezném - csendesen,
legyen pikk figura, király vagy dáma attól nehogy felébresszem az alvókat -, ha én in
függó'en, hogy az indító kijátszás normál dulok üres ász-királyból a királlyal, a D-10vagy Russinow.”
x-(x) aránytalanul gyakran terül az asztal
Szeretem, amikor három Fórumtag há ra. Ámde nem is ez a legnagyobb hátránya
rom különböző' megoldást választva mind ennek a hívásnak, hanem az a negatív in
formáció, amit a felvevő' kap, ha vonalán
megkérdezi, mi itt a probléma?
A hagyományos indítási táblázat (a hiányzik az ász és király valamelyik szín
Whist korszaka óta) a király indulást írta ben. Fia tudja rólunk, hogy ezzel a színnel
elő' ász-királyból, de a király-dámából is. indultunk volna, ha nálunk lett volna az
A z ebből következő' kétértelműségek miatt ász-király, akkor könnyebb lesz kiszámol
találták ki a Russinow konvenciót (már a nia a lapunkat. Ha viszont azt tudja ró
harmincas években), de annak soha nem lunk, hogy nálunk még lehet az ász-király
sikerült átvenni a hatalmat a trónon ülő'ki attól független, hogy mással indultunk, ke
rálytól. Később az ász-királyból az ász hívá vesebb támpontot kap a játékterve kialakí
sát is kitalálták, amelynek az idők során tásában.
nó'tt-apadt a népszerűsége, de mindig is a
Úgy tűnik, sokan passzív indulásnak tart
harmadik helyen tanyázott a két nagyobb ják az üres kétfgurás kombinációból való
vetélytársával szemben: hátránya, hogy e hívást, holott énszerintem ez nagyon is ak
konvenciót játszva veszélyesebb az üres tív hívás. Részjáték ellen (attól függetlenül,
ásszal indulni.
hogy kontrázva vagy sem) általában passzí
A szavazatok sem oldották meg ezt a van kell indulni: ha a felvevő' ilyen kevés
több mint fél évszázados kérdést: hárman a ütésre tudott csak vállalkozni, az ellenvo
királyt nevezték meg, hárman az ászt, hár nali segítség nélküli teljesítés valószínűleg
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gondokat fog okozni neki. Miközben m á
sok mintha automatikusnak tartanák a ki
rály indulást, ha ász-királyt találnak a ke
zükben, passzív helyzetekben én automati
kusnak tartom e hívás mellőzését, ha bármi
más szóba jöhetőt tudok találni.
Persze nem állítom, hogy az adu indulá
som veszélymentes volna. Ugyanakkor a
veszélyessége némileg csökken, ha figyelem
be vesszük, manapság milyen adu felszere
léssel passzolhat Észak az információs
kontránkra. Lásd pl. az előző forduló 2. fe 
ladványát, ahol a harmadik káró kilencest
tartotta 3-3-3-4 elosztással, és a Fórum fele
passzolt (és a másik fele is gondolkozott a
passzon) 3 káró-kontra-passz után. (Ez a
parti nem az „ikre” annak a partinak, mert
egy pakliban csak egy káró ötös van.) Min
denesetre Észak tudta, hogy a felvevő adui
mögötte vannak, amikor nézte a lapját és
passzolt a kontrámra. Utóvégre lehet, hogy
én vagyok az alvó. Talán álmodom, ha azt
hiszem, bárkit is le tudnék beszélni a trefff i 
gura hívásáról bármi más megoldásnak a
javára.
Szilágyi: „4K. Jónak tűnik az adu in
dulás, vagy esetleg egy magas treff lehívá
sával „megnézni az asztalt.” Utóbbinak
lehet az az értelme, hogy gyorsan lehív

juk, ami nekünk jár, pl. ha kó'r ász-királybubit látunk, vagy adut hívunk, hátha
nem késó'. Az is lehet, hogy az asztalon
két kis káró és egy lemenet van, ekkor az
adu hívás segít(ene) a partner figurája el
fogásában.”
Ha az asztalon rövid a treff, akkor vi
szont már egy magas lap lehívása a színben
tempót veszít.
Csepelitől tudom, hogy a jó játékos ugya
nabból a lapból, ugyanolyan licitet hallva
mással indul különböző napokon. (Persze
zsűriként már nem helyes az efféle gondol
kodás.) Ja, ma olyan treff királyos kedvem
ben vagyok. ”
Csepeli eléggé szűkszavúan szokta kom
mentálni a szavazatait; most már tudjuk,
miért. Fölösleges személyesen nyilatkoznia,
ha a többiek úgyis olyan sűrűn idézik.
Lehet, hogy a jó rovatvezető is mindig
másképp fejezi be a cikkét különböző na
pokon. Például mondhatnám, hogy a rossz
játékosok is azonos szituációkban mindig
mást licitálnak vagy hívnak különböző na
pokon, csakhogy nem a Csepeli-elv miatt.
Vagy esetleg befejezésül tehetnék még egy
utalást az álmossági motívumra. Ma pedig
olyan kurta búcsúzós kedvemben vagyok:
viszlát két hónap múlva.

A Fórumtagak szavazatai
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4.

Csepeli Miklós
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54
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4Y

4A

Dienes Ödön

4*

Rekontra

44
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4K

Homonnay Géza

24
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4K

Jakab Sándor
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4K

Keil Béni

24
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4V
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4K

Steve Starkey
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Szilágyi László

24
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passz
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24

54

44

54

4K

Winkler Gábor
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passz
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Licitfórum 12. feladványok
1. Páros, K-Ny beli. Dél lapja:
4D7, VKD1Q65, ♦AKIO, *B108

Ny

í

K

D

14

passz
2*

passz
passz

IV
?

25

Ny

í

K

D

passz

14

passz
passz

14
?

Mit licitálsz?
4. Csapat, K-Ny beli. Dél lapja:
4D85, VA, 48754, *AK432

Ny

í

K

D

2. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
4ADB107, V762, ♦AK105, *10

passz
passz

IV
2V
3*

passz
passz
passz

2*
2 szán*
?

Ny

Mit licitálsz?

Mit licitálsz?

í

passz
passz
passz

2V
34
4V

K

D

passz
passz
passz

14
3V
44
?

Mit licitálsz?
3. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4A9, VAD93, 4KD543, *43

^
U

■« r | j M

*: gémig kényszerítő

5. Páros, ált. beli. Dél lapja:
4B1083, VK94, 4A83, *A72

Ny

í

K

D

1*
24
44

passz
passz
passz

14
34
passz

passz
passz
passz

Mivel indulsz?

H - 1113 Budapest, Bartók Béla 152.
Tel.: 204-0044 Fax: 204-0062
E-mail: Griff hotel@mail.matav.hu

★ ★ ★

Szállodánkat jó közlekedési kapcsolatai miatt üzletembereknek és turistáknak
egyaránt ajánljuk. A modern, 108 szobás szálloda minden szobája fürdőszo
bás, színes tévével, telefonnal, hú'tó'szekrénnyel felszerelt.
A házban a nemzetközi és a magyar konyha specialitásait egyaránt kínáló
Phó'nix Étterem és hangulatos Colibri Coffe Shop fogadja a vendégeket.
Rendezvényközpontunk 5 különböző' befogadóképességű teremmel konferen
ciák, tanfolyamok, zártkörű rendezvények lebonyolítására alkalmas.
Kikapcsolódásra vágyó vendégeink számára ajánljuk a Griff Squash & Fitness
Club-ot. A clubban 5 fallabdapálya, fitness terem, drink bár, illetve teremfoci és
aerobic is rendelkezésre áll.
^
Várjuk megrendelését:
szobafoglalás
204-2666
étterem - rendezvényszolgálat 204-0045
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Buborék

ciókat rendszerint ugorva adják elő (a
gyenge ugrások ellen a kontra büntető
jellege megtartható, különösen a hármas
magasság esetén).
Abból, hogy egyes és kettes magassá
gon a balta gyenge eszköz, még nem kö
vetkezik, hogy a Szputnyik sokkal jobb.
Ha Válaszolónak van egy licitálatlan ma
jor színe, amit nem tud bem utatni az
egyes magasságon és ponterő vagy szín
hosszúság hiánya miatt nem akar bemu
tatni kettes magasságon, akkor a Szput
nyik nagyszerű. Más helyzetekben vi
szont a negatív kontra kevésbé hasznos.
Vizsgáljuk meg a korlátokat - a BWS
ajánlásait követve - az alábbi négy licit
menetben:

(H Ű BB L E ) licitek
Danny Kleinman (Los Angeles) a „The
Bridge World” 1997-es augusztusi szá
mában elemzi a természetes 1<>, 14, IV
és 14 indulást követó' szín közbeszólás
utáni küzdelmi helyzetet, és egyúttal ne
vet ad a védekező vonal játékosainak. A
felvevőjátékról szóló könyvek használják
például a Felvevő, Asztal, Felvevő Balol
dali Ellenfele (FBE) és a Felvevő Jobb
oldali Ellenfele (FJE) neveket. Nagyiván
Gábor 1995-ben megjelent „Bridzsiskola”-jában Induló, Válaszoló, Közbeszóló
(aki színnel, szánnál vagy kontrával avat
kozott be) és Közbeszóló partnere szere
pel.
Kleinman javaslata (amit ezután a
„The Bridge World” is alkalmazni fog):
Beavatkozó (Intervenor) legyen az, aki a
védekező vonal első aktív (passziói kü
lönböző) licitjét alkalmazza. Beavatkozó
lehet Kontrázó, Felüllicitáló vagy Közbe
szóló (aki új szín vagy szán közbeszólással
avatkozik a licitmenetbe). A támadó vo
nal tagjaira eddig is volt elterjedt angol
név:
Induló
(Opener),
Válaszoló
(Responder). Beavatkozó partnerére pl.
a BWS a Segítő (Advancer) szót alkal
mazza - ezt Kleinman is átveszi.
Mit jelentsen kontránk például
1♦ - ( ! > ) után? Amikor Alvin ROTH
1957-ben az 1 szín-(l szín) helyzetre vo
natkozóan az addigi „kőkorszaki” bünte
tő kontra (Kleinman ezt „Baltá”-nak ne
vezi) helyett bevezette a negatív kontrát,
azt az űrkutatáshoz hasonló korú, m o
dern fegyverként ajánlotta - erre utalt a
„Szputnyik” név.
Saját módszerünk kidolgozásakor nyu
godtan elvethetjük a baltát az ellenfelek
ugrás nélküli beavatkozása után, hiszen
ritkán vezetne jelentős haszonra, különö
sen napjainkban, amikor a közbeszólások
rendszerint meglehetősen jó kezekkel
történnek, és a hajmeresztőén gyenge ak

■ 14-(14) után a kontra 4-4 majort ígér,
ezért ritka a kontra. Válaszolónak rit
kán van két major színe - de ha mégis,
akkor egy ötös szín bemondása vagy az
IV licit rendszerint megfelelő megol
dás;
■ 1 m inor-(lV ) után a kontra pontosan
négyes pikket jelez. Ezek a kontrák
szintén nem gyakoriak. Ha Válaszoló
nak van legalább négy pikkje, akkor
rendszerint van öt vagy még több is. A
negatív kontra alkalmazása az 141icit
jelentését pontosítja „legalább ötös
szín”-re. Itt érdemes megjegyezni, hogy
a magyar bridzsezők egy része a negatív
kontra helyett a kétszínű kontra nevet
használja - és a névnek megfelelően
ebben a helyzetben a kontrával mind
két licitálatlan színt ígéri.
■ 1V-(14) után Válaszolónak csak kény
szerítő 1 szán válasz áll a rendel
kezésére. A negatív kontra nem megfe
lelő, mert mindkét minort ígéri, korlá
tozva ezzel a kontra alkalmazását. To
vábbá, a kontra nem mindig alkalmaz
ható kellő biztonsággal az invitáló jelle
gű 2 szán vagy háromlapos emelés nyi
tányaként.
■ lV -(24) vagy 14-(2V) után Válaszoló
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nak 5-5 minor lap nélkül nagyon óva
tosnak kell lennie (különösen ha két
pikket kontrázik), mivel Indulónak
rendszerint hármas színét kell bemon
dania.
A negatív kontra korlátozott hasznossá
ga miatt Kleinman a Szputnyik helyett
egy másik „űrkorú” eszközt ajánl, a Hubble liciteket. Röviden: a Hubble licit
transzfer a következő' licitre (nekünk job
ban tetszene a Buborék név, ami a transz
fer magyar megfelelője leh etn e). Részle
tesebben:

Induló

Beavatkozó

Válaszoló Segítő

1*

14

?

Kontra = kör szín, felváltva a standard
IV licitet, illetve a Szputnyikot.
IV = pikk szín, felváltva a standard
1^licitet, illetve a Szputnyikot.
14= transzfer 1 szanra (felülről nem
korlátos erőt ígér).; ha később többlet
erőt jelez, akkor káró fogást is ígér.
1 szán = a licitálatlan színeket (lehető
leg 5-5) ígérő „szokatlan”, gyenge.

Induló
1*

Beavatkozó
ív

Válaszoló Segítő
?

14

IV
?
Kontra = pikk szín, helyettesítve a
standard 141icitet illetve a Szputnyikot.
14= transzfer 1 szanra (felülről nem
korlátos erőt ígér); ha később többleterőt
jelez, akkor kör fogást is ígér.
1 szán = a licitálatlan színeket (lehető
leg 5-5) ígérő „szokatlan”, gyenge.

Induló

Beavatkozó

Válaszoló Segítő

14
IV

2V
24

?
?

Kontra = transzfer 2 szanra (felülről
nem korlátos erőt ígér); ha később több
leterőt jelez, akkor fogásokat is ígér.
2 szán = háromlapos limitemelés vagy
annál jobb kéz, lehet ötös minor színe.

A buborék licitek előnyei
Az (14) és (IV) licitek buborék kontrái
után induló éppen akkor lesz a felvevő,
amikor az a legelőnyösebb - azaz akkor,
amikor az erősebb ellenfél Induló mögött
van. Ezek a kontrák azt is lehetővé teszik,
hogy Induló három lappal egyes, annál
többel pedig kettes (vagy nagyobb) ma
gasságban mondja válaszoló színét.
A buborék 14 licit és az 1V-(14) utáni
kontrák a megfelelő kezet teszik felvevő
vé, ugyanakkor - a standard „szabad” 1
szán licittől eltérően —lehetőséget adnak
válaszolónak egy második megszólalásra.
Megjegyezzük, hogy Válaszoló későbbi
szán licitje (vagy Induló szán licitjének
emelése) fogást igényel. Egy másik előny,
hogy az 1V-(14)-* biztosítja induló szá
mára a büntető passzt, mivel Válaszoló
kontrája bizonyos pikk hosszúságot is
ígér.
A szán indulások utáni transzferektől
eltérően a buborék kontrák és transzfer
licitek nem kívánják Indulótól a transzfer
befejezését. Például az 14-(1V )-I4(buborék)-(passz)-? helyzetben Induló al
kalmazhatja természetes licitjét, azaz
mondhat 1 szánt olyan kezekkel, ame
lyekkel küzdelem nélkül passzolna part
nere 1 szán licitjére.
A negatív szabad licitek hívei továbbra
is alkalmazhatják a szabad liciteket a bu
borék licitekkel együtt, biztosítva Vála
szoló számára a szanra való transzfert
olyan kezekkel, amelyek túl erősek a ne
gatív szabad licithez - a valódi színnek a
következő licittel való bemutatását ter
vezve. Például a 24 licitet kényszerítő
ként alkalmazhatják az l* -(1 4 )-1 4 (b u borék)-l
szan-(passz)-?
vagy
az
1V-(14)-*
(buborék)-(passzj-l
szan-(passz)-? helyzetekben.
A buborék 1 szán licitek változatlanul
olyan kezeket m utatnak be, amelyek al
kalmatlanok a szán játékhoz, így nem ve
zethetnek a licitáló szándékával ellentét
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ben álló szán felvételekhez. Egyetlen li
cittel bemutatják a gyenge Válaszoló
mindkét színét. A standard módszerekkel
válaszoló - az 1V -(14) utáni helyzetet ki
véve - egy licittel csak egyik színét tudja
jelezni.
A 2V és 2* utáni buborék kontrák
nemcsak a megfelelő' kézbe viszik a szán
felvételeket, hanem gyakran vezetnek
büntető' passzokra. Induló csak akkor
mond 2 szánt, ha lepasszolná a standard
(nem kényszerítő) 2 szánt. Gyakran
mond három treffet vagy három kárót, de
ilyenkor jó színe van, nem pedig az a hár
mas támogatása, amivel a Szputnyikra vá
laszolnia kellene. Itt a negatív szabad licit
hívei kontrázhatnak, m intha Szputnyikot
játszanának, de Indulónak nem kell
passzolnia négy erős adu nélkül sem.
A buborék 2 szán licitek Válaszoló
egyéb emeléseit Induló színének hármas
illetve négyes magasságára úgy pontosít
ják, hogy azok erős adutámogatást ígér
nek, és lehetővé teszik, hogy Induló nagy
szerű minor gémeket illetve szlemeket ke
ressen. Válaszoló 2 szánj a után induló 3*
és 34 licitje egy menetre kényszerítő, több
leterőt ígérő licit lehet, ami után Válaszoló
gémet mondhat vagy kulcslicitálhat.

További le h e tő ség e k
A fenti javaslatok nem egyedüli lehető
ségek a korlátozott hasznú Szputrnyik
felváltására. Más ötleteink is lehetnek.
Játszhatjuk például az „lV-2*vagy
1*-2V után minden transzfer” -t: kontra
transzfer szanra, 2 szán transzfer treffre,
3«£ káróra és 3V körre (háromlapos limit
emelést vagy annál jobb kezet ígérve).

K iegészítések
Kleinman cikke nem foglalkozik minden
lehetséges közbeszólással. Pl. az 1
m in o r-(lé) vagy az 1 m ajor-(2 minor)
utáni helyzetekben - Am alya Kearse vagy
Root-Pavlicek konvenciógyűjteményét
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vagy az Enciklopédiát követve - hűek
maradhatunk a negatív kontrához és a
természetes pozitív vagy negatív színlici
tekhez, a legalább hármas magasságú
szín közbeszólás után pedig visszatérhe
tünk a Jó Öreg Baltához.
Kleinman többször utal arra, hogyan
viselkedjen Induló, ha partnere buboré
kol. De mi a teendő, ha Válaszoló paszszol? Ha Induló rövid a közbeszólás szí
nében, akkor lehetőleg nyisson újra.
Hogyan viselkedjen Segítő egy bubo
rék licit után? A jelszó az, hogy természe
tesen. Válaszoló várhatóan az eddiginél
gyakrabban fog kontrázni, amire Segítő
négy lappal bemondhatja Válaszoló szí
nét és rekontrával jelezheti erejét. A
transzfer licitek kontrája a szokásos mó
don a bemondott színt jelezheti.
Kleinman optimista: csak a buborékok
előnyeit ismerteti. Mi legyünk sportsze
rűek:
■ bizonyos helyzetekben a negatív
kontra pontosabb lapleírást nyújt (pl.
1«!»-1V vagy 1V-14 után egy licittel két
színt mutat be);
fl a gyakoribb kontra átlagosan na
gyobb licitteret hagy a védekező vonal
nak;
■ a buborék licitek jelentését nehe
zebb megjegyezni.
A cikk tartalma inkább egy érdekes öt
let, mint gondosan kidolgozott rendszer.
Mi lenne, ha például az 14-(1>) utáni
kontra és IV licitek passzolhatok lenné
nek?

Guelmino Szilvia - Iványi Antal
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Klub

az Ecsed utcában!
Kedves barátaim!
Úgy gondolom sokunk régi álma valósul
meg október 12-tól, amikor egy minden
nap nyitva tartó bridzs-klub kezdi meg
működését.
A klub maga nem új, hiszen az Ecsed ut
cában eddig is rendszeresen tartottunk
versenyeket (villámpáros, OPB Döntő),
ami újdonság, hogy minden nap rende
zünk villámpárost és e mellett lehetőség
lesz társasági játékra is.

Tervezett nyitvatartásunk:
hétköznapokon
17 - 22
hétvégeken
14 - 22
Terveink szerint hétvégeken gyakran ren
dezünk majd kisebb versenyeket és a Szö
vetség könyvtárát is itt helyezzük el, heti
többszöri nyitva tartással.
A klub terveiről és működéséről rendsze
resen tájékoztatjuk tagjainkat.
Reméljük minél többen élnek majd az új
j átéklehetőséggel.

Hajlik Gábor

Pályázat
A M agyar B ridzs Szövetség Elnöksége pályá
zatot h ird et tornavezetői állás b etöltésére
m elléktoglalkozásban. A tornavezetö teladata
lesz, hogy legalább heti három alkalommal
előkészítse és levezesse az MBS2 versenyeit
az Elnökség illetve a fötornavezetö utasításai
szerin t. Egyéb versenyeken való közrem űkö
dés külön m egállapodás szerin t lehetséges
külön d íjazásért.
A jelöltnek vizsgabizottság előtt m egszerzett
tornevezetöi k é p esítéssel kell rendelkeznie,
vagy a íötornavezetővel kötött m egállapodás
szerin t m unkába állásáig meg kell szereznie
ezt a k ép esítést.
A jelölt az első, m unkában töltött évre havi
bruttó GO.0 0 0 .- forint tiszteletdíjra szám ít
hat. A pályázatokat 1038 október elsejéig dr.
Szappanos Gézának vagy Hajlik Gábornak kell
Írásban benyújtani, szem élyesen vagy az
MBS2 postacím én: M agyar Bridzs Szövetség
1519 B udapest, Pf. 253
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Részlet Darvas Róbert:

„A Pakli szemével”
című könyvéből
Fatális csap ásváltá s
Pikk Bubi elb e szé lése
Nekem is el kell mondanom egy briliáns
cselfogást, csakhogy az én történetem fő
hősének, ellentétben a fiatal pilótával,
nem kellett villámgyorsan döntést hoz
nia, mert mire a játék a kritikus szakasz
hoz ért, már a hezitálás legkisebb jele is
leleplezte volna a színházat. A kérdéses
eset alkalmával azon játékosok egyiké
nek kerültem a kezébe, akiket mindenek
felett tisztelek - olyan játékosok, akik
számára semmilyen helyzet sem remény
telen, és akik mindig keresnek valamilyen
kiutat a legtöbb ember által engedelme
sen elkerülhetetlennek minősített veresé
gekből. Keleten ült. Ez volt a kiosztás és a
licit:
♦AD1086
V98
♦DB8
*D42
----- f----* KB5
*73
VAB6532
VD4
♦63
* *K42
*1073
___ ?__ l*B9865
♦942
VK107
♦A10975
*A K

Dél
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pozhatta a teljesítést, a pikkre, vagy a ká
róra. Előbbiből a Király és a Bubi, míg az
utóbbiból csak a Király hiányzott. Nem
tartott soká, amíg a felvevő úgy döntött, a
káró kínálja a jobb esélyt. Ennek megfe
lelően hívott egy kis pikket a kezéből, és
az asztalról az ászt kérte, előkészítendő a
Kelet elleni káró impasszt.
Azt a néhány drága másodpercet, amíg
Dél rövid terve megszületett, Kelet nem
töltötte tétlenül. Először is megállapítot
ta Dél káró viszontválaszából, hogy a Ká
ró Király helyzete reménytelen, és hogy a
sikeres impassz a felvevőnek 5 ütést, és
ezzel, minden valószínűség szerint, a fel
vételt is adná. Nem vesztegetett egyetlen
másodpercet sem tétlenül sajnálkozással,
azonnal azon kezdte törni a fejét, hogy
hogyan lehetne erről az útról a felvevőt
eltéríteni. Őszinte tiszteletemre és csodá
latomra meg is találta a módját.
Amikor Dél az ütéshez az asztal Pikk
Ászát adta, emberem azonnal beejtette a
Királyt. Dél csodálkozása hamarosan
örömre fordult, mivel végre látott egy ki
utat a kockázatosnak látszó káró impassz
elkerülésére. Kézbe ment treffel, először
lehívta a másik magas treffet, majd kihív
ta Pikk Kilencest, és impasszt adott. De
én vittem el az ütést és emberem kört hí
vott. így azután a felvétel megbukott. Ke
let végrehajtotta az egyetlen olyan manő
vert, amivel le tudta beszélni a működő
játéktervről a felvevőt egy vesztes játé
kért.

Észak

i*
í*
2*
2*
2 szán
3 szán
Nyugat a kör ötössel indult. Emberem,
Kelet, a Dámát adta; Dél vitte az ütést a
Királlyal. Dél megállapította, hogy a fel
vétel sikere impasszokon múlik, hiszen
bármelyik ellenfél kerül is ütésbe, az el
lenvonalnak még a legjobb esetben is jár
négy kor ütés. A felvevő két színre ala

A némileg kioktató hang a diadal jele
ként elhallgatott, a gyülekezet felől pedig
halk, egyetértő hümmögés hallatszott.
Pikk Bubinak, aki izgatottan várta a ha
tást, megemlítettem, milyen kitűnő volt
az előadása. Azután Káró Tízes így szólt:
- Egészen kuriózum számba megy,
mennyire azonos, mégis mennyire más ez
a történet összehasonlítva a fiatal pilóta
felvevőjátékával. Mindkettő tartalmazza
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az Udvar egy tagjának spekulatív eldobá
sát, annak érdekében, hogy az ellenfele
ket félrevezessék. Mindkettőnek a lehető
legkorábban, az első két ütésben kellett
történnie. Mégis, az egyik arra szolgált,
hogy a felvevőt lebeszélje gondosan kivá
lasztott játéktervéről, míg a másik eset
ben a cél az volt, hogy a felvevő minden
áron meggyőzze ellenfeleit eredeti játék
tervük helyességéről. Ezt különösen pi
kánsnak találom.
Az indulatos Kör Ötös hevesen közbe
vágott:
- Én pedig közönségesnek és erősza
kosnak nevezem, amit Káró Tízes valami
vel udvariasabban „spekulatívnak” hív.
Nagyon örülök, hogy Pikk Bubi előttem
került rivaldafénybe, a hőstett, amit el
mesélek a kontraszt által még tovább nő.
Kulcsmomentuma szerénysége, egy mes
ter gondolatainak végrehajtása. Egy kö
zepesjátékos számára nem okozott volna
gondot sem a lejátszás, sem az ellenjáték.
Ez az oka, hogy történetem címe:

R ejtett Kincs
Kör Ötös e lb e s z é lé s e
Nézzétek meg jól ezt a négy lapot, és
mondjátok meg, ha nem azt gondoljátok,
hogy valóban komoly nyomozati ered
mény lenne itt kincsek fényére bukkanni.
4K B 104
VK63
♦K84
*D 103
48632
í----- 4D5
VB 104
1
VD985
♦765
Ní
R 408102
4K75
!----- 4A64
4A97
VA72
♦A93
4B982
Dél 1 treffel indult, és 1 szánt mondott
Észak 1 pikkjére. Észak 3-ra emelt és
Nyugat Kör Bubival támadott. Elég stabil
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felvétel, és semmi földrengető nincs a la
pokban, ugye? Az egész olyan banális az a fajta mindennapos ügy, amiről úgy
vélitek, egy versenyen fél tucatszor talál
kozhattok hasonlóval. A felvevőnek nyil
ván nincs más dolga, mint hogy eltalálja a
pikket. H a jól adja az impasszt, csak négy
ütést kell kiadnia, ha rosszul találgat, ak
kor egyszer elbukja.
Ez a fejtegetés figyelmen kívül hagyja
azt a körülményt, hogy én és testvéreim,
Nyolcas, Kilences és a mi felséges király
nőnk, a Dáma, briliáns technikájú váloga
tott játékos kezébe kerültünk, aki, mie
lőtt ti, emberek, a nagy háborút elkezdtétek, sok bajnokság megnyeréséhez segí
tette hozzá országát. Nem valószínű,
hogy bármelyik kiosztás érdektelen ma
radna, amikor Ő is ott van az asztalnál.
Nézzétek mit csinált ezzel is.
Nyugat Kör Bubijára az asztali kicsit
rakott, Kelet a Nyolcast, Dél ütött az
Ásszal. Treffet hívott, amit Nyugat Kirá
lya ütött. Az újabb kör hívást az asztali
Király ütötte, Kelet a Kilencest adta. A
felvevő treffet hívott az asztalról. Kelet
egyszer kihagyta, azután ütött az Ásszal.
Lehívta Kór Dámát, és annak ellenére,
hogy mindenki színre színt adott, nem hí
vott le engem, a tizenharmadik kört! He
lyette Káró Bubit hívta, amit Dél Ásza
megütött.
Ezúttal Délen is jó játékos ült, aki na
gyon helyesen felfigyelt a tényre, hogy
Kelet engem nem hívott le. A rra a követ
keztetésre jutott, hogy Nyugat tart a ke
zében. Világos: nem volt szabad megen
gednie, hogy Nyugat ütésbe kerüljön, hi
szen már csak egy ütést adhatott ki, az pe
dig Pikk Dáma kellett, hogy legyen, ha az
impassz nem sikerül. De semmiképpen
sem adhatott ki kettőt. így hát magabiz
tosan lehívta Pikk Ászt, és pikket hívott
az asztali Bubihoz. Kelet ütött Dámájá
val, és végül csendesen lehívott engem,
mint buktató ütést.
Mit szólsz ehhez, Róbert Mester? Ele
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vettem egyszerű és barátságos filozófiáju
kat. De most, hirtelen kijózanodtam. R á
eszméltem, mennyire különleges kaland
ban veszek részt, micsoda kiválasztott ha
landó vagyok én, aki soha sem hittem,
hogy a mindennapok valósága mögé ke
rülhetek egyszer.
Új és növekvő érdeklődéssel szemlél
tem őket, hogy többet lássak ebből a tün
déri mikrokozmoszból, amelyben öröm 
mel fogadtak, bájos, mégis oly kézzel fog
ható barátságukkal.
Megértettem, hogy Pakli mesebeli la
kói élő személyiségek - nem kártyák; ész
revettem, hogy derékszögűségük sem va
lóság, inkább csak képzeletem erőlteti rá
juk. Megfigyeltem, ahogy a 4 rend visel
kedése elkülönült egymástól. A Pikkek
arisztokratikusak voltak, a körülöttük le
begő kiválasztottság érzés enyhe gőgjé
vel. A Körök szőkék és dinamikusak burzsoá elegancia, kényelmes biztonságérzet, mértéktartó szentimentalizmus jel
lemezte őket. Világos, aranybarna hajú
manók voltak a Kárók, éles, madárszerű
arccal és jól felvágott nyelvvel. A Treffeknek hosszú fekete loknijai, gondterhelt
homlokuk volt, sötét, fürkésző szemeik
A kicsi lények gyülekezetéből elismerő felett; különös, gnóm testüket mulattató
megjegyzések hallatszottak, és Káró Bubi harciassággal viselték, amely egyszerre
így szólt:
volt gonosz és szeretetreméltó.
- A történet egyik legjobb pillanata, azt
Ötvenkét liliputi vendéglátóm tanul
hiszem, amikor Kelet nem Úrnőnket, a mányozásából Káró Király hangja zök
Dámát, hanem engem hívott népünkből. kentett ki:
Kicsúcsosítva és teljessé téve az illúziót,
- Egyszer szerepet kaptam egy okos el
amelyet Kör Ötös visszatartásával keltet, lenjátékban, amely mindent tartalmazott,
hogy ő most minden áron Nyugat kezébe amit Kör Ötös lekicsinylőén spekulatív
keres átmenetet, hogy ő lehívhassa ma nak említett, emellett az adott pillanat
gas, tizenharmadik kőrjét - ez volt a mű ban igencsak csendesen alakult. Mégis
megkoronázása.
volt egy olyan fejleménye, amely miatt ér
Ebben a pillanatban értek utol a döb demes lehet figyelmetekre...
benet hullámai. Egészen eddig ezt az el
Fordította Talyigás P éter
képesztő ügyet teljesen természetesnek
fogtam fel. Ezek a tündéri kis emberkék
halálosan komolyan vették magukat, en
gem, és találkozásunkat, mindezt a lehe
tő legtermészetesebben, és én lassan át

gáns, sallangoktól mentes fogás, nemde?
Kelet összesen annyit tett, hogy színre
színt rakott, majd nem hívta le kicsisége
met, az Ötöst, egészen addig, amíg ezáltal
félrevezetve a felvevó't meg nem kapta az
ütést Pikk Dámával. Egy dolog félreve
zetni valakit magas rangú személyek vala
melyikének látványos feláldozásával; és
egészen másik dolog éber ellenfelet kis ti
tokzatoskodással rábírni saját maga tönk
retételére. Ez utóbbi az, amire azt mond
hatjuk: telitalálat.
Mindezek mellett megjegyzem, hogy
Dél helyén valóban figyelmes játékosnak
kellett ülnie ahhoz, hogy feltűnjön neki
hiányom. Kíváncsi vagyok, mi történt vol
na, ha történetesen Dél helyén érdekte
lenjátékos ül. Lehetséges, hogy egyszerű
en elfelejtkezett volna rólam, népem ki
csi, tizenharmadik tagjáról. Ebben az
esetben meglehet, úgy döntött volna,
hogy Nyugat felé adja az impasszt, és
szűrrel teljesít. Valójában van néhány
olyan megtévesztő'játék, amelynek végre
hajtásához elég jó ellenfél kell, hogy félre
lehessen vezetni.
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Világcsúcskísérlet
A felvétel kontrázott 3 szán, a bal oldali
ellenfél elindul a pikk hármassal, leterül
az asztal, és megkérdezem, mit jelent az
indulás.
- Journalist - hangzik a tömör válasz
ha kis lap, visszahívást kér.
Én magam tizenegyes szabályt játszom,
a kombájnról (Combine) is éppen többet
tudok, mint a harangöntésról, tovább okvetetlenkedem.
- Mégis, mit mond a lapszámról?
- Semmit! - mondja ismét tömören, de
most már megfellebbezhetetlenül a jobb
oldali ellenfél.
Kétségkívül van annak előnye, hogy a
felvevő (és persze vele együtt az induló
partnere is) homályban van a támadás
színében az induló lapjainak számát ille
tően. Hány olyan partit láttunk már, ami
kor a tizenegyes tálcán szállította a helyes
felvevőjátékot. Van azonban ennek a ho
málynak hátránya is.
Április 22., 19.15. Szerdai villámpáros.
Az előző partiban ellenfeleink erősen
mesterséges licitjüket kihasználva, immár
sokadik topszkórjukat írták fel ellenünk.
Most mi jövünk!
Általános beliben Dél helyén a lapom:
* -, ¥B1062, *D74, *AKD B82
A licitről meglesz a véleménye
az olvasónak:

Dél

Nyugat

1¥‘
kontra2
241
passz5
3 szán7 kontra*

Észak Kelet
passz
2*5
34
kontra'’
körpassz

1 - tré fa
2 - le g a lá b b 5 k o n tro ll, le g a lá b b h é t já ts z ó ü té s
3 -2

k o n tro ll, le g a lá b b ö tö s k á r ó

4 - v a s ta g tré fa
5 - re lé
6 - h a to s k á ró (ta lá n )
7 - fe le se m tré fa
8 - b e j ö t t é l a c s ő b e , ö c s i! A k k o r á t b u x , h o g y n e m f é r b e 
le a r u b r ik á b a !

Szóval, megjelenik a pikk hármas, az
asztalról kérdés nélkül a négyest kérem,
és Kelet töprengésbe merül. Visszateszi
az ösztönösen megfogott bubit, és arra
gondol, hogy a felvevőnek majdnem biz
tosan szingli figurája lesz, a licit és a kiját
szás is ezt látszik alátámasztani. Ez ellen
csak a kettes kijátszása véd. (Arra senki
sem gondolna a helyében, hogy olyan li
citrendszert talált fel, amelyben partneré
nek hatodik pikk ász-királya is lehet, és
még mindig nem volt alkalma belicitálni).
A négy lap:

*AK9753
r AD953
♦K
* 3

*10864
¥K 4
♦ B832
*976
-----7-----*DB2
1
r 87
NY K ♦ A10965
___ I___ * 1054
*V B1062
♦ D74
♦ AKDB82

A felvétel végül is kettőt bukott az egy
pikk és hat treff ütéssel. Nemhogy topszkórt nem írtunk, de örülhettünk, hogy
éppen csak átlag lett. Viszont a Journalist
világcsúcskísérlet talán sikerült.
Kérem a tisztelt elnökséget, szívesked
jék hitelesítésre felterjeszteni a Sportúj
ságírók Nemzetközi Szövetségéhez.

Hajdú Péter
(A szerkesztőség bizonytalan abban, hogy
adott esetben szándéka szerint ki, mire tett
csúcskísérletet, de hogy valójában mire si
került kísérletet tenni, arra alkalmasint a
bridzsezók elmeállapotának megítélésében
járatlan olvasó is bízvást megadhatja a vá
laszt.)
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Érdekes feladványok
1933-34-böl
1. Darvas Róbert: Feladványok 1/a.
bridgerejtvény (A Magyar Bridge 1933.1.
évfolyam 1. szám.)
487

Y32
♦A
♦A
46

.
HV

♦D7

4B109

4K
„ *DB
♦-

-----“--- l*D42
4D
V-

♦K98
*K6
Az adu káró. Dél hív és 5 ütést szerez a
hat lapból.

2. „Tündérbridzs”. Darvas Róbert:
„A rossz bridzsezólc országa” című
cikkéből egy feladvány (A Magyar
Bridge folyóirat 1934. II. évfolyam.)
41086
79
♦98765432
*9
4KB97
í----- 4 AD
1 7AKDB753
78
♦AK
"Y * 4DB10
*AKD864
B *10
45432
710642
♦*B7532
Ebben a partiban Észak-Délnek kell 7
szánt teljesítenie!
Nyugat indul és Dél az ellenjátékosok
segítségével az összes ütést elviszi. H o
gyan lehetséges ez? (Megoldások a 37.
oldalon.)
Argay Gyula

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 388-4122, 388-4123 Fax. 250-0272
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A Lőne Ranger jelzés
- avagy
Mrs. Guggenheim eliminál

következő ellenjáték-gyöngyszemet egy
bridzsprogram osztotta:

♦ 1092
VD85
♦AKI 097
*A3

A Lőne Ranger jelzés egyszerű lapszám
jelzés az átmenetszegény asztal hosszú
színében. Néha az ellenjátékosnak a he
lyes döntéshez ismernie kell az asztal szí
nének kiosztását, még azelőtt, hogy a fel
vevő' a színhez nyúlt volna, pl.:

♦ D 10753
VB972
♦AB8
*4

♦82
*D 4
♦63
*AKDB1075
----- j----- 4A96
VA1065
HT
" 497
----- ?----- *9863
♦KB4
r K83
♦KD10542
*2

A Precíziós licitmenet:

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1♦
2 szán*

passz
passz

2*
3 szán

passz
-

* N e m e s fo g á s o k , a ls ó z ó n a , 0 + tre ff.
I n d u lá s : P ik k ö tö s ( 1 1 - e s s z a b á l y ) , ü t K e le t á s z a . P ik k
k ile n c e s v issz a , b u b i, d á m a . P ik k h á r m a s a z a s z ta l k á r ó t
d o b é s ü t a fe lv e v ő k irá ly a . A fe lv e v ő h o s s z ú tö p re n g é s
u t á n a k o r k irá ly t h ív ja , 2 -4 - m it te g y e n K e le t?

H a a felvevőnek nincs treffje, de van ká
ró ásza és Kelet beüt, beletömi a partit.
H a viszont a felvevőnek van treffje és nem
üt be, megadta a 9. ütést. A partner kór
kettese azonban páratlan számú TREFFET jelzett (ez a Lőne Ranger): tehát a
felvevőnek van treffje. Kelet megüti a ki
rályt és káró hívásra a parti kettőt bukik.
(Danny Roth: Signal Success in Bridge)
A Lőne Ranger jelzés akkor is használ
ható, ha az asztalon van átmenet, de az
asztal színe rongyos. Ez a jelzés alkalmas
arra is, hogy eloszlassa a hagyományos
lapszámjelzés után m aradó kételyeket. A

♦76

-----i---- 4KB83

VB 1093
♦6532
*D104

„v „ VAK76
"T * 4B84
---- I----l*K5
♦AD54
*42
♦D
*B98762

Dél
1♦
2*
2 szán

Nyugat

Észak

Kelet

passz
passz
passz

í ♦
1 szán
2*
3 szán

kontra
passz
passz
-

Az ellenfél rossz licitje (vagy blöffölő
kedve, vagy optimizmusa, ahogy tetszik)
nagyon jó felvételt eredményezett. Kelet
a kór királlyal indul, majd káróra vált, üt
az asztal dámája és a felvevő treffet hív az
ászhoz. Nyugat a négyest adja, ami sajnos
kétértelmű. Adhatta 4-3-ból vagy D104ből. (Azt mondod, kedves Olvasó, hogy
Te fordítva jelzed a lapszámot és íme, itt a
bizonyíték arra, hogy ez előnyös? Ebben
a partiban igen. De cseréld csak ki a né
gyest a hármasra...!)
Ez Kelet utolsó lehetősége, hogy el
buktassa a partit: az ász alá kell tennie a
királyt. Ha ezt elmulasztja, a felvevő le
hívja a kárókat, megszámolja az ütéseit (a
pikk dámával együtt 8), majd treffet hív.
Kelet, aki királyt tartott, most kényszer
hívásba kerül. Kis pikkjét talán még Mrs.
Guggenheim is elengedi a tízeshez, s - őt
magát kivéve - mindenki láthatja, hogy a
felvevő eliminációval és kényszerhívással
teljesített. Keletnek ezért a pikk bubit
kell hívnia. Kompetens felvevő persze itt
már az összes lapot ismeri és nem téved
el: üt a dámával, kézből deblokkol a ki-
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lencessel és pikket hív a tízeshez, majd
Kelet pikk hármas hívására az A5-el
impasszt ad. Mrs. Guggenheim azonban
nem így fog játszani.
Keleten az sem segít, ha a kárókra dob
ja el a treff királyt. (Ugyanez a végállás
pikk tízes hívásra is előáll.)
Kérdés mármost, hogy Kelet kitalálhat
ja-e a nyerő játékot a 3. ütésben? Talán
igen - de azt hiszem, nagyon jó játékos az,
akinek a király bedobása egyáltalán eszé
be jut. S még ha eszébe jut is, könnyen
dönthet rosszul. Sokat segít, ha biztosra
veheti, hogy partnerének hármas a treffje
(s ez nem lehet más, mint D104). Ha
Lőne Ranger-t játszanak, Nyugat a máso
dik ütésben a káró kettest adja páratlan
treffet jelezve: Kelet látja, hogy a király
bedobása nem veszíthet ütést - mégiscsak
egyszerű játék a bridzs, nem igaz?

Egy parti
az Internetről

Az Interneten valószínűleg több helyen
is lehet bridzselni, ezek közül nekem a
www.zone.com címen elérhető játék ter
met adatott meg kipróbálnom. Játék
közben lehetőség van csevegni a p artne
rekkel, igaz a legtöbb esetben csak ilyes
miket lehet olvasni az üzenő részben :
„nto, vwdp :-)”, ami kb. annyit tesz: „jó
próbálkozás volt kedves ellenfél, bravó
partner, elégedett vagyok a világgal”. A
játékosok zöme végtelenül jóindulatú
kocabridzsező, bárki bárkivel játszhat,
szinte mindenki a „sayc” (Standard
American Yellow Card) rendszert
játssza, kivételként egyetlen lengyel p ár
ral találkoztam, ők a Polish Clubbal
Fordította: Bálint Balázs nyúzták ellenfeleiket, amennyiben azok
ebbe beleegyeztek. A gép egy felhaszná
lónak egy partit csak egyszer enged leját
szani, és IMP táblán jelzi, hogy B utler
Érdekes feladványok
számítás szerint a többi asztallal össze
1 9 3 3 -3 4 -b ö l - megoldások
vetve mennyit ért a produkció. Az alábbi
1. A treff hatost hívjuk az ászhoz, majd partin nem írtam sokat:
kó'rt lopunk az adu királlyal. Most lehív
*B 6
juk a treff királyt amibe kó'rt dobunk az
V D108
asztalról és pikkel kiadjuk Keletnek az
♦ 852
ütést. A kétlapos végállásban Nyugat
----------- *A B 1064
nem tud ütni az adu dámával. (A szingli
Hongkong-i partnerem
f
ásszal elfogtuk a dubló dámát.)
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ny

f

K

*8
♦6
*4
♦9
♦7
V8
♦K
♦B
♦A
*K
*D
♦A
♦K

*9
♦6
♦2
♦ 10
♦8
V9
♦3
♦4
♦5
♦6
♦7
♦8
♦9

*10
♦A
♦D
VA
VK
V7
V5
V3
VD
VB
♦D
♦B
♦ 10

D
*B
*7
*5
♦2
♦3
V10
V6
V4
♦4
♦5
V2
*3
*2

NY

K

D

T.P.
♦ AKD4
V K3
♦ ADB76
*K 9

A licitet 2 treffel nyitottam, aktuális
partnerem 2 kárót mondott. 2 szánt lici
táltam, a partner 3 treffjét Staymannak
minősítve 3 pikk következett. Nehéz pil
lanatok következtek, partnerem ugyanis
a 4 szán licitet választotta. Nem tudtam
eldönteni, invit vagy ászkérdés, és ha ász
kérdésnek is szánja partnerem, vajon az
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adu királyt ásznak számítja-e? Egyáltalán
van már adu? Végül is a legkevésbé ve
szélyesnek ítélt licitet választottam: 5
körrel két ászomat igyekeztem bemutat
ni.
Partnerem kapcsolata a világhálóval
nem volt valami stabil: ezen a ponton
megszakadt. Nem kis szomorúságomra
ilyen helyzetekben egy robot veszi át a ki
esett játékos helyét, „aki” azonnal paszszolt.
Az indulás a treff 7-es volt. Leterült az
asztal és egy darabig gondolkodtam azon,
hogy esetleg én is “elszállok”, de jobb ol
dali ellenfelem írásos kacarászása arra
késztetett, hogy próbáljak néhányat ütni.
Treff bubi, dáma, király következett. Treff
tízessel lementem az asztalra, megadtam
a káró impasszt, pikk bubival újra lemen
tem az asztalra és m egint megadtam a ká
ró impasszt. Még balról is színt adtak.
Most pikk ász, pikk király következett,
amire kárót dobtam, és kihívtam a káró
ászt. Bal oldali ellenfelem a szokásosnál
többet töprengett, végül - nagy tömés treffet dobott. A pikk dámát hívtam, bal
ról ismét treff dobás. Ezek a lapok ma
radtak:
4VD108
♦* A
í

Ez volt a teljes kiosztás:

4952
▼A972
♦ 104
*8732

4B 6
r D108
♦ 852
♦ AB1064
-----í----- 410873
„¥
„ VB654
* 4K93
----------- *D 5
4 AKD4
♦ K3
♦ ADB76
♦ K9

T. R

H^Mm orzsák
(B á n ki Zoltán gyűjtése)
Dám a - gondolkodással
Egy hírneves angol mester egy alkalommal
alkalmi partnerrel került össze. Az egyik le
osztásban ellenvonalra kerültek, s a felvevő'
aduzni kezdett: Axx, KB109x. Meghívta kéz
ből a bubit, az alkalmi partner hosszas gon
dolkodás után kicsit tett, a felvevő is kicsit
kért az asztalról. A mester sor végén a har
madik adu dámából szintén kicsit tett. Kö
vetkezett a tízes, újabb gondolkodás, kis lap,
az asztalról is kicsi, a mester is újból kicsit
tett. Ezután a felvevő beejtette az immár
szingli dámát.
Alkalmi partner: - Miért nem ütöttél a
dámával?
Mester: - Olyan hosszasan gondolkoztál,
hogy azt hittem, nálad van!

D
4—
V K3
♦ 76
4 A káró hetest hívtam, amire balról a
kó'r kettes érkezett. Boldogan eldobtam a
treff ászt, és már biztos volt, hogy csak az
adu ászt adom ki: jobbról a kór négyes
ütött, és belehívott az asztali villába.

Szám olni tudni kell!
Nagymama tanítgatja unokáját: - Az ász 4
pont, a király 3, a dáma 2 és a bubi 1 pont.
Ha van összesen 13 pontod, elindulhatsz.
Az unoka összeszámolja pontjait: - Nagyi
megvan az indulóerőm.
- Hány pontod van kis unokám?
-

68 .
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???

- Egy ász, egy dáma, egy tízes, két nyolcas,
három hatos, három négyes és két hármas.

DANUBIUS
HOTEL
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Közvetlenül a Balaton partján, 7 km-re a hévízi termáltótól
SZOLGÁLTATÁSOK

232 erkélyes szoba, étterem, söröző, kávézó, drink- és snackbár, fedett uszoda, fitness
központ, szauna, szolárium, biokozmetika, akupunktúra, dermatológia, bowling
SPECIÁLIS AJÁNLAT
fedett teniszcsarnok, lovaglás, Irófeavizsgálat

KONFERENCIA- ÉS BANKETTLEHETŐSÉGEK
H-8360 Keszthely, Dalatonpart 5.
Tel.: (36 ) 83/311-330 Fax: (36) 83/315-403 Telex: 35-276
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M ITC H E LL
Párosbajnokság IV. osztály

1. W iener-Jakus
2. Rosta-Scharnitzky
M ITC H ELL
3. Aratú-Mihályi
4. Pavlik-Juvancz
párosbajnokság 111. osztály
1. Iványi-Kapcsos
1352,83
55,65 5. Dessefty-Bohner
2. Éless-Söpkézné
1548,75
55,51 6. Pál-M arjai
3. Hámori-Hegedűs
1546,72
55,44 7. Farkas-Ungár
4. Nemes-Jusztin
1522,59
54,57 8. Rónai-Soproni
5. Fövenyi-Szigeti
1467,10
5 2 ,5 8 ,-- 9. Gyóry-Turcsányi
6. Székely-Doby
1465,53
52,53 10. Zoíler-suranyi
7. Drasny-Talyigás
1449,70
51,96 11. Röszörményi-Villányi
8. Békési-Farkas
1446,57
51,85 12. Soterios-Szántó
9. M oharos-Pataki
1444,85
51,79 13. Szurdi-Szurdi
10. Nagy-Tölgyesi
1435,01
51,43 14. Dúzsa-Szonyogh
11. M acskásyhp.
1431,54
51,31 15. Ember-Márton-Kállay
12. Hittmann-Tala
1424,82
51,07 16. Hajdú-Varga
13. Szendrei-Komor
1420,70
50,92 17. Vasvári-Frey
14. Csibi-Szabados
1414,62
50,70 18. Kiss-Páncél
13. Kövesdi-Bartha
1414,19
50,69 19. Kállai-Török
16. Majoros-Patzkó
1410,79
50,57 20.K árolyiné-Ranscher
17. Kleio-Pásztor
1399,39
50,16 21. Meskó-Pós
18. Nádasi-Glatz-Villányi
1393,63
49,95 22.8alogh-Popper
19. Kerényi-Gárdos
1389,14
49,79 23.Dobódczky-Seres
2 0 .Takácsi Nagy - Haluszné 1385,79
49,67 24.8aán-G röbler
21. Rúna-ligeti-Vincze
1377,76
49,38 25.M árkos-Csongrádi
22.Bikki-Jeszenkovits
1368,19
49,04 26.Kovács-M úricz
23.Sas-B ittó
1362,80
48,85 27.Germ án-Perényi
24.Ferenci-V ass
1355,86
48,60 28.Pátkai-M aros
25.Krajcsovits-Telegdi
1341,10
48,07 29.Hunyadvári-Garami
2B.Kozmányi-Ferge
1336,16
47,89 30.Benedek-W eininger
27.Zách-Fekete
1326,18
47,53 31. Szentmiklossyné-Oláh
2 8 .Kovács-Kovács
1304,57
46,76 3 2 .Gombár-Ötvös
29.Kiss-Várnai
1295,46
46,43 3 3 .Barna-Erdős
3 0 .Hazai-Újlaki
46,31 34.Tasnádi-M agyar
1292,02
31. Éliás-Kleinné
1270,54
45,54 35.Túth-Horváth
32.Bencsik-G abler
1246,80
44,69 36.Pártos-Pongrácz-D ovál
37. Gáspár-Németh
38.Sarúdy-Sarúdy
39.Kristót-Gyolai
40.0rlai-V ashegyi

59,28
58,44
56,14
55,37
55,18
55,11
53,87
53,77
53,65
53,39
52,92
52,80
52,63
52,49
52,17
52,06
51,81
51,67
51,63
50,85
50,64
50,61
50,60
50,46
50,34
50,01
49,98
49,83
49,79
49,56
49,13
48,52
48,15
48,08
47,96
47,79
47,67
47,60
47,13
46,90
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46,71
46,53
46,51
46,32
45,69
44,82
44,32
44,30
44,23
41,18
40,80
0
0
0
0
0

4 1 .Lovas-Varga
42.Farkasné-K ertész
43.Zombori-M ráz
44. Haraszti-Füzes
4 5 .Bajor-Somhegyi
46.Benedek-Toth-Halász
47.Toron-Elöd
48.Szalai-Sam u
49.Koncz-Koncz
5 0 .Hámori hp.
51. Szász-Fenyvesi
52.Húdosi-Pataki
53.Riesz-Szentes
54.Révai-Jalsowszky
55.Gergely-Vasvári
56.Tasi-Zalai

KERNEL KUPA 1998.
1. Tichy F.-Hegedűs G.
2. Rosta E.-Pál L.
3. Rásonyi Gy.-Argay Gy.
4. Szilágyi L.-Szalay Gy.
5. Harangozó L.-Hegedüs 0.
6. Fogaras A.-Kovács A.
7. Szigeti Gy.-Kristóf 1.
8. Nagy [.-Kovács J.
9. Patzkó Gy.-Titsch E.
10. Kálmán K.-Szamos G.
11. Klein L. -Zách G.
12. Drasny G .-Horváth A.
13. Komor R-VidaM.
14. Vékony Gy.-Kerti 1.
15. Krajcsovits (.-Ferenci Gy.
16. Fless M.-lványi A.
17. Bakos T.-Makra K.
18. M acskásy F. -Macskásyné
19. Hámori Zs.-Fris M.
20.Balogh L.-Doby 1.
21. Farkasné-K ertész T.
2 2 .Réti Zs.-GabosG.
23.Bikki G.-Herczegfalvy 1.

601,72
584,38
572,74
581,93
544,38
543,26
534,93
527,61
524,83
524,64
522,23
520,25
515,27
509,90
505,28
503,30
502,85
500,26
497,75
493,63
486,80
482,75
480,36

24.Tölgyesi E.-Dessewfly A.
25.Hajdu G.-HajdU 1.
2G.Ember K.-Juvancz R
27.Fazakas G.-Hülvely 1.
28.Várkonyi B.-Rényi K.
29.Kotányi B.-Bohner R.
3 0 .Szentes Sz.-M ráz M.
31. Ferge S.-Kozmányi I.
32.Fodor L.-Derzsényi T.
33.Surányi Á.-Surányi M.
34.Hazai T.-Hittmann L.
35.Pataki J.-K isvári A.
36.8aksai L.-Szigeti 1.
3 7 .Zsák Z.-Bartók M.
38.W ér V.-Kirschner J.
39.Fodor M .-Pánczél R.
40.Ferenczy B.-Frisch I.
41. Beck M.-Csehé Z.
42.Koncz K.-Koncz P.
43.G áspár Z.-Merényi A.
44.M agyar B.-Kovács E.
45.Nádasi T.-Szabé Cs.
4B.M artinkovics-Szilágyi A .

478,23
475,34
473,24
470,56
4 6 3 ,8 4
4 83,36
482,91
462,67
459,23
458,53
451,48
449,15
447,18
439,83
431,24
4 29,48
4 29,29
418,61
416,91
385,93
381,31
362,62
359,36

51,76
51,44
51,22
50,93
50,20
50,15
50,10
50,07
49,70
49,62
48,86
48,61
48,40
47,60
46,67
46,48
46,46
45,30
45,12
41,77
41,27
39,24
38,89

85,12
63,24
61,98
60,81
58,91
58,79 AVAS KUPA 1998. Miskolc
57,89 C S A P A T V E R S E N Y
57,10 1. ROYSTON
188
147
56,80
Hajdú, Szilágyi, Macskásy, Argay
58,78 2. MÁTÉ
174
95
56,52
Aczél, Varga, Hnrváth, Vági
56,30 3. BÁNKI
170
63
55,77
Nyárádi, Balogh, Ormay, Zempléni
55,18 4. GINGER
166
53
54,68
Kováts, Beck, Csehé, Balázs
164
48
54,47 5. JULISKA
Széles, Kuttner, Biré, Szöts
54,42
158
39
54,14 6. SZIRIUSZ
Reszler, Sziky, Kertész, Kertész
53,87
155
12
53,42 7. BÁRCZY
Bárczy*4
52,60
154
12
52,25 8. NYÍREGYHÁZA
Korsós
hp,
Zalai,
Havaj
51,99
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9. MISKOLC JEZSD
152
Jezsó, Szabolcs, Csobán, Molnár
148
10. MUMUS
Sándor, Bohner, Tóth, Kotányi
11. KASSA
146
Boros, Munka, Hencz, Lohay
12. BENEDEK
145
Mezei, Hontl, Szalka, Szász
1 3 .TISZA
142
Gallcin, Demcsik, Szavasuk, Katezinyuk
1 4 .HUNGARYB
141
Kerényi, Gárdos, Hámori, Jakus
15.CSIKY
141
Kása hp„ Jónap, Csiky
16. MISKOLC-AVAS
139
Sznllnsi, Bocs, Gáspár, Andorkó
17. BURMIX
134
Eless, Iványi, Szabó, Böröczk
18. LATORCA
131
Gala, Himinec, Janocsko, Petroszov
19. MALIBU
117
Fodor, Horváth, Szikszai, Pánczól

10
-9
-1 4
-1 5
-2 6
-3 8
-2 8
-3 6
-5 1
-5 9
-1 1 3

PÁROSVERSENY
1. Bata-András
2. Balogh-Nyárádi
3. Boros-Munka
4. Széles-Kuttner
5. Szilágyi-Hajdú
G. Vági-Horváth
7. Macskásy-Argay
B. Biró-Szdts
9. Zempléni-Ormay
lO.Nyárádi-Nagy
11. Tóth-Kotányi
12. Szalka-Szász
13. Zalai-Havaj
14. Hencz-Lohaj
15. Kása hp.
1G. Aczól-Varga
17. M olnár-Jani
18. Jónap-Csiky

1371,3
1344,9
1324,8
1303,0
1293,5
1292,1
1271,9
1270,7
1266,3
1256,3
1253,5
1244,8
1223,3
1217,2
1209,1
1204,6
1203,7
1196,2

60,14
58,99
58,11
57,15
56,73
56,67
55,79
55,73
55,54
55,10
54,98
54,60
53,65
53,39
53,03
52,83
52,79
52,46

19. Janocso-Petroszov
20.Rásonyi-Kemény
21. Gárdos-Kerényi
22.Bárczy P.-BárczyT.
23.Szikszai-Pánczól
24.K ertész-R eszler
25.Fegyiv-Fegyiv
26.Sándor-B ohner
27. Jezsó-Szabolcs
2B.Griger-Buglyó
29.0essew ffy-D essew ffy
30.Andorkó-Gáspár
31. Mezeí-Honti
32.Galicin-Demcsik
33.M ózer-K alm ár
3 4 .Sziki-Kertész
35.Csobán-M olnár
36.Dócs-Szolldsi
37. Szavcsuk-Katezínyuk
38.H ám ori-Jakus
39.Balázs-Csehó
40.Éless-lványi
41. Korsós-Korsós
42.Szabó-Börficzk
43.Beck-Kováts
44.Gala-Himinec
45.U ntener-Ertel
46.Vigóczki-Lenkey
47.Bárczy P.-Bárczy Zs.
4B.Horváth-Fodor
49.Makai-Tóth

1195,2
1177,7
1167,4
1148,8
1147,4
1139,0
1137,8
1133,0
1123,0
1108,9
1104,3
1102,5
1102,4
1096,1
1089,2
1085,4
1080,4
1079,3
1078,3
1078,0
1063,8
1060,8
1038,7
1035,3
1027,5
1017,0
999,1
972,8
960,8
915,3
884,8

52,42
51,65
51,20
50,39
50,32
49,96
49,90
49,69
49,25
48,64
48,43
48,36
48,35
48,07
47,77
47,61
47,39
47,34
47,29
47,28
46,66
46,53
45,56
45,41
45,07
44,61
43,82
42,67
42,14
40,14
38,81

M ATRICA KUPA 1998.
Százhalombatta
CSAPATVERSENY
173
196
1. KE
Gál P., Bárczy P„ Szalay, Szilágyi
186
208
2. IBE
Szappanos, Magyar, Macskásy, Jakab, Knltai
176
112
3. Pécs-Gynr-Budalakk
Éliás, Harsányi, Bánki Z., Balogh Sz.
167
75
4. UKRAJNA V
Mezei, Honti, Vikor, Hegedű SG.
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5. KISKÖRÖS
164
Szabó Gy., Kiss Gy., Martinkó, Zsák
6. REÁL
160
Kováts, Nagy I., Nyárádi I., Nyárádi G.
7. VIDOR
156
Komor, Vida, Rock, Csehó
8. HAJDÚ
155
Hajdú, Argay, Zempléni, Ormay
9. FÉSZEK
151
Gabos, Réti, Kuttner, Széles
10. INVINCIBILE
145
Csobán, Molnár, Kertész, Grieger
11. EcoSoTt
139
Marjai Gy., Bédis, Aczél, Varga I.
12 TETENY
139
Tóth, Valet, Gyolay, Kotányi
13. TORKA
137
Kemény, Trenka, Rásonyi, Fodor
14. AIV. A BÉLA
134
Bánki, Bárczy, Bozzai, Benedek
15. SzBATTA-4
133
ferenczy, Barkó, Kovács, Nagy l.
16. M-AGNES
131
Harangozó, Hegedűs 0., Kerti, Vékony
17. ALBATROSZ
128
Marjai P„ Szabó, Marjai G., Keil B.
18. TERMŐHELY
125
Bánhegyi, Ddmötöri, Rombauer, Plesz
19. TDLNATEJ SE
117
Rózsa, Horváth, Baranyai, Baán
2D.TÖNI
114
Csóka, Nagy I., Nagy G., Kozák
2 1 . DEAC
114
Poór I., Honyadvári, Iványi, Petrás
2 2 . ÉRD MS
112
Nyárádi G„ Rosta E., Pál L, Hegedűs L.
2 3 . KESZEG
109
Sznllósi, Tőzsén Rényi, Várkonyi
2 4 . GÁZ
108
Gáspár, Jusztin, Radinszki, Szendrei
2 5 . DIENES
70
Dienes, Monori, W elker K., Vtfelker 0.

71
86
49
76
7
-2
-5
4
26
-3 2
-4 5
-5
-9 4
-4 4
-8 0
-1 1 0
-7 2
-8 2
-1 1 6
-1 0 2
-5 0

PÁROSVERSENY
1. Mezei-Honti
2. Széles-Kuttner
3. Dienes-Monori
4. Tóth-Valet
5. Trenka-Kemény
6. Kerti-Vékony
7. Szalay-Szilágyi
8. Bódis-Marjai Gy
9. Réti-Gabos
10. Gern-Kádár
11. Gál-Bárczy
12. Bárczy-Benedek
13. Víkor-Hegedíis
14. Kováts-Nyárádi
15. Éliás-Harsányi
16. Harangozó-Hegedűs
17. Hajdű-Argay
18. Kíss-Martinkó
19. Pál-Rosta
20.Homonnay-Tóth
21. Talygás-Talygás
22.Rom bauer-Plesz
23.Zempléni-0rmay
24.K ertész-G riger
25.Rényi-Várkonyi
26.Kállai-Kotányi
27.Csobán-M olnár
28.Nyárádi-Nagy
2 9 .Marjai G-Keil
30.Pánczél-Szikszai
31. Oláh-Bikki
32.Aczél-Varga
33.Komor-Vida
34.Zsák-Szabó
35.Ferenci-Barkó
36.Bánki-Bozzai
37.Hám nri-Szendrei
38.Andrási-M oinár
39.Poór-P etrás
40.Bánki-Balogh
41. Hunyadvári-lványí

1737,5
1708,0
1693,4
1677,0
1672,2
1670,9
1668,0
1656,5
1651,4
1613,7
1604,8
1596,5
1553,3
1552,5
1543,0
1532,2
1519,2
1509,5
1509,5
1507,4
1479,1
1478,9
1467,2
1464,2
1449,3
1441,8
1441,3
1436,4
1436,1
1434,0
1430,1
1428,9
1417,5
1412,4
1405,2
1400,8
1397,7
1394,2
1390,9
1364,6
1356,3

61,8
60,8
60,3
59,7
59,5
59,5
59 ,4
58,9
58,8
57,4
57,1
56,8
55 ,3
55 ,2
54,9
54,5
54,1
53,7
53,7
53,6
52,6
52, G
52 ,2
52,1
51,5
51,3
51,3
51,1
51,1
51,0
50,9
50,8
50 ,4
50 ,3
50,0
4 9 ,8
49,7
49,6
49,5
48 ,6
48 ,3
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42.0eck-Csehó
43.Rúzsa-Horváth
44.Makai-Jankú
45.Ko»ács-Nagy
46.Tölgyesi-0essewTfy
4 7 .Kozák-Csordás
4B.KIeinné-Éliás
49.Szöllösi-Tözsér
SO.Szabó Cs-Marjai P
51. Dömötöri-Bánhegyi
52.**
53.**
54.**
55.Baranyai-Baán
5B.Nagy-Nagy
57. Böszörményi-Villányi
58.Homonnai-Szemmelveísz
59.Nyárádí-Hegedüs
GO.Király-Karmacsi

1305,7
1296,9
1278,1
1270,5
1257,8
124G,9
1233,5
1226,8
1222,3
1140,2
1123,2
1123,2
1123,2
1111,5
1094,3
1089,2
1089,1
1019,0
960,9

4. P IL ISC SA B A I
B R ID ZSVE R SE N Y
K .O

CSAPATVERSENY

1. MEZEI
Mezei-Honti-Szilágyi-Hajdú
2. PÉCS GYŰR BUOALAKK
Bánki-Balogh-Élíás-Harsányí
3. VIDOR
Ormay-Zempléni-Komar-Vida
4. ZSÓFI
K ertész-R eszler-Széles-K uttner
5. AKELA
Gál-Kemény-Argay-Rásonyi
6. GOGOMÁN
Gogomán*3-Szabó
7. GINGER
Nyárádi-Nyárádi-Beck-Csehú
8. LISKA MÜVEK
liska-lukácsi-G yárfás-K alm ár
9. PÉCS
Árvay-Vágj-Horváth-Szvitacs
1 0 . TOLNATEJ
Rózsa-Horváth-Fazekas-Bárány

46,5
46,1
45,5
45,2
44,7
44,4
43,9
43,6
43,5
40,8
40,0
40,0
40,0
39,5
38,9
38,7
38,7
36,2
34,2

11. JAKÜS
Rasta-H egedűs-Jakus-W íener
12. ECOSOFT
M arjai-M arjai-M arjai-Szabó
1 3 . EURO
Zelnik-M észáros-M észáros-Kiss
14. KLEIN
Pásztor-Kerényi-Ferenczy-Klein

BU TLER párosverseny
1. Barkú-Hajiik
2. Ferenci-Krajcsovits
3. Éliás-Harsányi
4. Hajdú-Szilágyi
5. Vági-Cziráky
6. Hám ori-Jakus
7. Benedek-Nyárádi1
8. Árvay-Horváth
9. Mezei-Honti
10. Hegedüs-Wiener
11. Gabos-Réti
12. Kleinné-Éliás
13. Ötvös-Bozzai
14. M acskásy-M acskásy
15. Gál-Kemény
16. Dörnyei G-Balásy Zs
17. Bajorné-Bajáki
18. Túth-Valet
19. Rosta-Hegedűs G
20.Komor-Vida
21. Gyulai-Pásztor
22.K ertész-R eszler
2 3 .Gyárfás-Kalmár
24.Zelnik-M észáros
25.Beck-Csehö
26.Gogomán-Szabö
27. Surányi-Surányí
28.W eisz-Fodor
29.N yárádi G-Nyárádi G
30.H aluszné-0láh M
31. Iványi-Jusztin
32.Mokos-Mokos

100
87
71
70
68
66
65
59
57
53
52
51
37
35
35
34
34
29
25
25
24
24
21
20
17
12
9
7
7
5
-2
-4
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3 3 . Bánki Zs-Andrásfai
3 4 . Gogomán-Gognmán
3 5 . Marjai P-Szabú Cs
3G.Beckné-Fehér
3 7 . Hívessy-Bálint
3 8 . Dessewffy-Blancz
3 9 . Róna-Pletser
4 0 . Vermes-Vermes
41. Marjai G-Marjai Gy
4 2 . Beck-Trencsení
4 3 . Hámori-Hámori
4 4 . Fanr-0rbán
45.Iölgyesi-Frey
4 6 . Mészáros C-Nagy I
47. Mallászné-Borbélyné
48.Szigeti-Szent-Léleky
4 9 . Pós-Meskú
5 0 . Gergely-Kalmár
51. Ilniczky-Takácsné
5 2 . KÍSS l-M észáros G
5 3 . A rtnerné-Forgács

-7
-1 3
-1 4
-IS
-1 6
-1 6
-2 2
-2 5
-2 6
-3 4
-3 6
-4 2
-4 5
-4 9
-5 7
-6 1
-6 7
-7 3
-8 5
-9 8
-116

M ITCH ELL párosverseny
1. Nyárádi l-Nyárádi G
2. Mezei-Honti
3. Rásonyi-Argay
4. Gabos-Réti
5. Marjai P-Szabú Cs
6. Kertész-Reszler
7. Rosta-Hegedűs
8. Bánki-Balogh
9. Íliás-H arsányi
10. Széles-Kuttner
11. Árvay-Horváth
12. Bánki Zs-Andrásfai
13. Zelnik-Mészáros K
14. Blancz-Wellner
15. Kleinné-Éliás
16. Sándor-Szots
17. Lénárt-Torma
18. Aczél-Bartis
19. Oláh-Ötvös

1364,0
1307,0
1297,2
1277,0
1259,2
1254,0
1251,4
1251,1
1249,3
1248,2
1239,2
1233,9
1228,0
1226,0
1218,6
1202,0
1201,0
1183,0
1181,5

61,78
59,19
58,75
57,84
57,03
56,79
56,68
56,66
56,56
56,53
56,12
55,88
55,62
55,53
55,19
54,44
54,39
53,58
53,51

20.Komor-Vida
21. M allászné-Borbélyné
22.M arjai G-Marjai Gy
23.8öpkézné-Éless
24.M acskásy-M acskásy
25.B artha Reviczky
26.Rúzsa-Horváth
27.8eck-Trencséni
2B.Vörös-Forgács
29.Hajdu-Szilágyi
30.Dörnyei G-Balásy Zs
31. Vági-Cziráky
32.Gogomán-Gogomán
33. Takács-Pallós
34.Gál-Kemény
35.0ienes-W elker
3 6 .Nemes-Róna
37.Pós-M eskó
38.Hivessy-Bálint
39.Ferenci-K rajcsovits
40.lványi Jusztin
41. Beck-Csehó
4 2 .Gyárfás-Kalmár
43.Gogomán-Szabó
44.Liska-Lukácsí
45.Surányi-Surányi
46. Jakus-W iener
47. Cserjésí-Érsek
48.Csollány-Csollány
4 9 .Varga-Pásztor
50. Fazekas-Baranyai
51. Kiss l-M észáros G
52.8ajorné-Bajáki
53.Gergely-Révész
54.1ölgyesi-0essew ffy
55.Mokos-Mokos
5 6 .Ilniczky-Takácsné
57.8eckné-Fehér
5 8 .Vermes-Vermes
59.A rtnerné-Forgács
60.Fenyvesi-8chnee

1174,3
1165,0
1154,0
1154,0
1141,0
1137,7
1137,4
1122,6
1122,0
1121,2
1120,7
1118,0
1113,8
1109,9
1107,8
1091,7
1091,0
1087,0
1086,4
1078,0
1070,4
1069,7
1066,0
1057,1
1041,5
1008,8
1006,0
1005,0
1000,0
997,6
974,0
949,0
936,0
933,3
926,4
922,0
882,6
877,3
821,0
818,0
791,6

53,18
52,76
52,26
52,26
51,68
51,53
51,51
58,8 4
50,82
50,78
50,76
50,6 3
5 0 ,4 4
50,27
50,17
4 9 ,4 4
49,41
4 9 ,2 3
49,20
48,8 2
48,4 8
48,4 5
48,2 8
47,88
47,17
45,6 9
45,5 6
45,5 2
4 5,29
45,18
44,11
4 2 ,9 8
4 2,39
42,27
41,96
41,76
39,97
39,73
37,18
37,05
35,8 5
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TATA 1998.
CSAPATVERSENY
1. FEKETE SZLEMEK
1B4
98
Kuttner, Szots, Balogh, Bánki
2. ÁGNES
159
97
Szilágyi, Szalay, Bárczi, Mezei, Honti
3. BERGER
159
97
Hegyi, Széles, M arczona, Minarik
4. KÁSA
152
5G
Kása hp., Csíki, Jónap
5. WELKER
148
55
W elker J „ W elker K„ Welker 0., Czilfra, lovász
G. VIDOR
147
41
Kerekes, Varga, Bozzai, Vida
7. DIENES
145
65
Dienes, Boros, Földi, Zöld, Gerö, Vinkler
8. EcoSoft
143
43
Marjai, Falns, Lévai, Aczél, Varga, B artis
9. HAJDÚ
137
B
Hajdú, Kelen, Rásonyi, Czimer, Argay
1 0 . ALBATROSZ
133
5
Minarik Á., Keil, M arjai P., Minarik, Szabó Cs.
11. POLLAK
131
-1 4
Páliak hp., Talyigás, Talyigás
12. BAKOS
130
-1 7
Bakos, Nagyzsadányi, Dr. Kovács, Németh
1 3 . GIRA
124
-4 3
Gira hp., Visnovoszky, Makra
14. GINGER
123
-3 8
Beck, Szamos, Nyárádi, Nyárádi
15. SZIKRAI
112
-8 6
Szikrai, Szentendrei, Bukowszky, Novotny
16. SZABÓ P
107
-9 6
Szabó, Szakálné
17. MISKOLC VEGYES
99
-1 3 7
Böröck, Szabó, Dócs, Gáspár
18. KÜVESDI
96
-1 3 6
Bíró E., B artha, Reviczky, Kövesdi
PÁROSVERSENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oienes-Boros
Szilágyi-Bárczy
Bánki-Balogh
Falus-Szabó
Argay-Czimer
Beck-Szamos
Dúcs-Gáspár

1685,6
1614,9
1577,3
1509,7
1491,5
1489,0
1463,4

64,83
62,11
60,67
58,07
57,37
57,27
56,28

B. Hegyi-Széles
9. András-Aczél
10. W elker O.-Cziffra
11. Tölgyesi-Söpkézné
12. Nyárádi hp.
13. Gabos-Réti
14. Jónap-Csiky
15. Iványi-Eless
16. Szörényi-Szikrai
17. M arjai P.-Szabó Cs.
18. Springer-K rieger
19. Bartis-V arga
20.K ása hp.
21. Hittman-Hazai
22.Nagy E.-Ferenczi
23.Rásonyi-M alnár
24.Németh-Kovács
25.Liska-Lukácsi
2 6 .Hajdú-Kelen
27.Pollak hp.
2B.Kerekes-V arga
29.G ira-M akra
30.Nagyzsadányi-Bakos
31. Bozzai-Vída
3 2 .Hámori hp.
33.W elker K.-Welker J.
34.Bukowszky-Novotny
35,M ezei-Honti
36.Bírn-Reviczky
37.Szabados-K uttner
38.Szabó-Böröczk
39.A ndrástai-G ráf
40.Nyárádi-Boóc P.
41. Kovács J.-Sándor J.
4 2 .Szabó P.-Kovács
43.M arjai-Lévai
44.G iráné-Szentendrei
45.Surányi-Surányi
4 6 .Oláh-Kovács P.
4 7 .Szabó Cs.-Nádasi
4B.W ér-Sváhné
49.Szabó-Lovász
50.0ttáné-Szurom i
51. Lovász hp.
52.Bozsik-Kocsis
53.K irschner-B okor

1451,0
1446,1
1434,3
1428,5
1420,7
1418,8
1406,4
1406,0
1405,1
1404,6
1404,3
1397,9
1375,2
1370,6
1370,3
1363,1
1353,3
1349,5
1343,2
1341,8
1338,9
1334,8
1313,8
1268,8
1265,5
1265,2
1256,2
1251,2
1240,8
1233,2
1231,2
1228,7
1226,7
1224,9
1221,2
1177,5
1148,1
1145,8
1139,7
1126,2
1108,2
1105,5
1080,2
1075,6
1064,9
1061,5

55,81
55,62
55,17
54,94
54,64
54,57
54,09
54,08
54,04
54,02
54,01
53,77
52,89
52,72
52,70
52,43
52,05
51,90
51,66
51,61
51,50
51,34
50,53
48,80
48,67
48,66
48,32
48,12
47,72
47,43
47,35
47,26
47,18
47,11
46,97
45,29
44,16
44,07
43,83
43,32
42,62
42,52
41,55
41,37
40,96
40,83
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54.Klein-Ferenczy
5 5 .Bán hp.
56.Csepregl-Faurné

47

1057,1
1016,9
860,1

40,66
39,11
33,00

SERD Ü LŐ E.B. 1998. Bécs
1. Olaszország
2. Hollandia
3. Lengyelország
4. Svédország
5. Norvágia
G. Izrael
7. Németország
8. Franciaország
9. M agyarország
10. Nagy-Britannia
11. Oroszország
12. Jugoszlávia
13. Ausztria
1 4 .Írország

286,0
241,0
239,0
234,0
216,0
197,0
192,5
190,0
178,0
159,0
157,0
146,5
145,0
72,0

IF IE .B . 1998. Bécs
a szerzett VP után az illető ország elleni
eredményünk VP ill IMP)
1. Olaszország
394,0
19:11
2. Dáoia
391,0
6:24
3. Izrael
389,0
11:19
4. Norvégia
386,0
9:21
5. Oroszország
382,0
3:25
6. Svédország
356,5
8:22
7. Törökország
352,0
14:16
8. Ausztria
330,0
17:13
9. Lengyelország
335,0
17:13
10. Hollandia
331,0
9:21
11. M agyarország
324,5
1 2 .Fehéroroszország 316,0
20:10
13. Nagy-Britannia 307,0
14:16
14. Izland
300,5
16:14
15. Finnország
285,0
25:6
16. Horvátország
279,0
25:5
17. Németország
272,0
20:10
16. Franciaország
268,0
17:13
19. Csehország
242,0
11:19
2 0 .Jugoszlávia
234,0
18,5:10,5
21. Görögország
191,0
25:4
2 2 .Spanyolország
176,0
20:10

v X L m a rzs á k
(B ánki Zoltán gyűjtése)
Oroszlánkörmök
E sorok íróját megkérte egy kezdő' fiatal
ember (azóta jó játékos), hogy villámpá
ros versenyen induljanak együtt. Jól ment
a játék, majd az egyik partiban 1 körrel
indultam, az ellenfél passzolt, partnerem
megkontrázta az 1 kort. Dermedt csend
az asztalnál:
- Miért kontráztál?
- Hogy alacsonyan tartsam a licitet.

Kassai kaland
Az asztalhoz helyi, kassai pár érkezik,
kölcsönös, udvarias bemutatkozás. N é
hány szót vált a két pár a licitrendszerek
ről. Majd a pesti páros egyik tagja gyanút
lanul megkérdi:
- Szoktak Önök blöffölni?
- Kérem, mi úriemberek vagyunk!

Bejrúti kaland
+21
-4 5
-1 7
-3 0
-6 1
-3 2
-7
+9
+10
-2 8
+ 22
-5
+5
+ 58
+ 48
+ 22
+12
-2 0
+18
+ 59
+ 23

A portyázó magyar csapat a dán csapatverseny egyik fordulójában angol team 
mel kerül össze. Az első 7 leosztásban két
töredékjáték mellett a magyarok „szanzadu-specialistája” egyszer 1 szánt, négy
szer 3 szánt hoz haza felvevőjátékával és
némi fogorvosi (tömő) indító kijátszások
kal. Az utolsó partiban talán nem kéne 3
szánt felvenni, de a magyarok - lélekben
összekacsintva - belökik a gémet.
Ekkor szokatlan jelenet következik. Az
angol csapat kapitánya - mellesleg az ed
dig már többször jeleskedő indítókijátszó
- lecsapja a lapját az asztalra és félig sírva
kirohan a teremből. A rendezőknek, akik
visszahozzák elpanaszolja, hogy tréfát űz
nek vele, a 8 leosztásból ez már a hatodik
szanzadu felvétel és mindig neki kell in
dulnia, nem akar indulni. De hát nincs
mit tenni, előbb-utóbb ebben leosztásban
is kihúz egy lapot,... kirakja az asztalra,...
- ugye, mondanom sem kell, a 3 szán csak
erre az egy indulásra teljesült...

fo r in tö ssze g erejéig kü lfö ld ö n is használhatja.
A széles k ö rű h a z a i és kü lföldi e lfo g a d ó h á ló za t a legnagyobb
k é n y elm et és b izto n sá g o t n y ú jtja Önnek, és igénye sze rin t
csa ládtagjai részére.
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Világbajnokság 1998

Az utánpótlás helyzete

Lilié, Franciaország

Ülést tartott az elnökség

Az idén a franciaországi Lilié városában
rendezték meg a nyílt, női és szenior csa
pat és páros világbajnokságot valamint a
vegyespáros világbajnokságot is. A ver
seny kellemes körülmények között a
Grand Palais-ban zajlott le. A kéthetes
verseny hatalmas méretű volt, a mellék
versenyekkel együtt a mintegy 70 ország
1500 játékosa összesen több mint 200
000-szer vette ki a tokból lapjait. A nagy
mezőny ellenére hely volt bőven. Nem
kellett áthallásoktól tartani, pedig a
szomszédos sorszámú asztalok egymás
mellett voltak. Minden asztalnál sereen
mögött játszottunk. Ez egyrészt jelentő
sen csökkenti a csalás lehetőségét, más
részt sokkal kellemesebb, hogy a játékos
nem látja a partner önkéntelen fintorait,
amitől nehéz elvonatkoztatni. A sereen
használata miatt egy partira 8 és fél per
cet adtak, de a többször előfordult időtúl
lépést is csak figyelmeztetéssel büntették.
Magyarország csak a nyílt csapat és a
nyílt párosversenyen képviseltette ma
gát. A csapatversenyen a Gál-Winkler-Hcgedűs G-Vikor összeállítású GÁL,
illetve a Kerényi-Gárdos-Hám ori-Jakus
összeállítású KERÉNYI csapat vett
részt. A háromnapos selejtezőben a 233
csapat 16 csoportban körmérkőzést ját
szott, ahonnan csoportonként az első
négy került a 64-es főtáblára. Ez egyik
csapatunknak sem sikerült, bár Gálék so
káig továbbjutásra álltak.

IFJÚSÁGI ÉS JUNIOR EB. A szövetség el
nöksége október 13-i ülésén meghallgatta a
bécsi ifjúsági és serdülő EB-n részt vett csa
patok kapitányainak beszámolóját a két
együttes szerepléséről. Gál Péter, az ifik ka
pitánya úgy vélekedett: a megelőző EB-n
részt vett együtteshez képest kevésbé ütőké
pes csapattal vettünk részt. De a Winkler Gá
bor, Trenka Péter, Tichy Eszter, Hegedűs
Gál, Hegedűs Orsolya, Wiener Gábor alkot
ta együttes szereplése és helyezése az adott
viszonyok között így is valamivel jobb volt a
várakozásoknál. Csepeli Miklós, a serdülők
kapitánya kiemelte: a Minarik Ágnes, Minarik Gábor, Marjai Péter, Szabó Csaba,
Marjai Gábor, Keil Bálint alkotta együttes
átlagéletkora a legalacsonyabb volt a me
zőnyben. A korhatár a serdülőknél 20 év volt,
a mieinknél a legidősebb sem volt korosabb
17 évnél. Elsősorban a versenyrutin hiányá
val magyarázható, hogy az első napi, nagy re
ményekre jogosító győzelmek után az együt
tes visszaesett és be kellett érnünk szeré
nyebb helyezéssel.
A verseny egyébiránt mindkét kapitány ér
tékelése szerint magas színvonalú volt. A részt
vevő együttesek többsége mindkét korcsoport
ban bízvást jó helyezést érne el az első osztályú
Budapest bajnokságban, vagy a Magyar Kupá
ban, (s azt már csak némi keserű öniróniával
tették hozzá, hogy ez talán mégsem elég magas
viszonyítási alap). Az elnökség ezzel együtt el
ismerését és köszönetét fejezte ki a
játékosoknak és a kapi1"5--- -■
nyoknak, egyúttal meg
hosszabbította mindkét
kapitány megbízatását,
ami munkájuk nyilván
való elismerése. Az el-

(Folytatás a 3. oldalon.)

(Folytatás a 2. oldalon.)

2
nökség egyúttal köszönetét mondott Linczmayer Lajosnak és Szalay Györgynek a csapa
tok szakmai felkészítésében végzett munkáért.
UTÁNPÓTLÁS. Az értékelés kapcsán
élénk eszmecsere bontakozott ki az ülésen ar
ról, hogy miként lehetne a versenybridzsezők
utánpótlási bázisát bővíteni, illetve az érdek
lődő' fiatalok oktatását, továbbképzését meg
szervezni. Az elnökség felkérte Gál Pétert és
Csepeli Miklóst, hogy erre dolgozzanak ki ja
vaslatot, amely tartalmazza az utánpótlás-ne
velés szakmai kérdéseinek megoldását és en
nek (legalább) hozzávetőleges költségeit.
Emellett szó esett arról, hogy a szövetség viszsza-visszatéró'en versenyt rendez majd iskolá
soknak és junioroknak. A verseny kiírásáról és
a részvétel feltételeiről az elnökség a versenynaptár véglegesítésekor dönt.
EBL versenyek. Ezután az elnökség tájé
koztatót hallgatott meg a jövő évi EBL verse
nyekről, s határozott arról, hogy a máltai nyílt
és a női csapat EB-re válogatóversenyt ír ki,
egyszersmind ismételten rögzítette, hogy a
szövetség csak a csapatok nevezési díját fizeti
ki, minden egyéb kiadást maguknak a játéko
soknak kell állni.
TEREM-ÜGYEK. Az elnökség ezt követő
en tudomásul vette az új versenyterem hasz
nálatának feltételeiről szóló tájékoztatót, s
meghallgatta Hajlik Gábor beszámolóját ar
ról, hogy a teremvezetó'i állásra kiírt pályázat
eredménytelen maradt, a gondokat nem sike
rült megoldani. Az elnökség ezért a pályázati
kiírást érvényben tartja.
ÓVÁS. Végezetül az elnökség óvási ügyben
döntött. A Magyar Kupában a 3. helyért leját
szott mérkőzésen a zárt teremben a Győr-Siófok csapatban Északon ülő játékos az utolsó
tokot az égtájakat elfordítva, hibásan helyezte
az asztalra. Á teremvezető a kiosztás újraját
szását rendelte el, holott a szabályok szerint a
vétkes csapattól három büntetőpontot le kel
lett volna vonnia. Az eredmény az asztalnál
előbb döntetlen volt, majd további négy kiosz
tás lejátszása után eredetileg a Győr-Siófok
együttese győzött. A Kertes csapat óvását az
idő előrehaladott volta miatt jury d’appel nem
tárgyalta, ezért kellett az elnökségnek döntést
hozni. Az elnökség a teremvezető döntését
megváltoztatva a Győr-Siófok együttesét há
rom büntetőponttal sújtotta, és a Kertes csa
patot az 1998. évi Magyar Kupa harmadik he
lyezettjének nyilvánította.
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Világbajnokság 1998
Lilié, Franciaország
(Folytatás az 1. oldalról.) Meglepetésre a
francia válogatott sem került a 64 közé,
míg a Freeman-Nickellel, Mecksroth-Rodwellel, Hammannal és Soloway-jel
felálló egyik amerikai csapat a 32 között
esett ki. A versenyt végül az olasz Angelini csapat nyerte. A selejtezőből tovább
nem jutó csapatok svájci rendszerben
folytathatták, itt Gálék 21.-ek, mi 51.-ek
lettünk. A párosversenyre Hámori-Jakus hazautazott (Hámori Zsuzsa Pulában folytatta), viszont megérkezett a Homonnay-Lakatos páros. A 4*24 leosztásos selejtezőből Homonnay-Lakatos és
Hegedűs-Vikor került a középdöntőbe,
Gál-Winkler sok balszerencsével sújtott
versenyzéssel még az 50 %-ot se tudta el
érni (49,99%). A 72-es döntőbe kerülés
egyik párnak sem sikerült.
A junior triatlonon az európabajnok
olaszok ismét a legjobbnak bizonyultak,
bár a lengyelek azonkívül, hogy elhódí
tották a páros trófeát, folyamatosan szo
rongatták az olaszokat az összetettben is.
A senior csapat-világbajnokságot régi ba
rátaink, az osztrák Rohan és Baratta
nyerték két izraeli és egy bolgár játékos
sal alkotva nemzetközi csapatot. A legér
dekesebb kezdeményezése a világbajnok
ságnak a minibridzs-bajnokság volt. Ezt
egyszerűsített szabályokkal 8 és 12 év kö
zötti gyerekeknek rendezték meg. A gye
rekek nagyon élvezték, hogy együtt játsz
hattak a nagyokkal. A versenyen 228! ifjú
csemete vett részt. A győztes itt végül
Capucine M ouret (15) és Amelie Imbenotte (16) lett, a hazaiak egyetlen győ
zelmét szerezve ezzel. A szenior páros vi
lágbajnokságot - 60 évvel első világbajno
ki címe után —a 89 éves brit Boris Schapiro nyerte partnerével.
A világbajnokságot nagyszabású díjki
osztó zárta le, amelyet a francia protokoll
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szerinti négyfogásos vacsora és műsor kö
vetett.
A nyílt páros világbajnokságot és
Rosenblum kupát 4 évenként rendezik
meg, felváltva Észak Amerikában és E u
rópában. így magyar játékosok általában
csak nyolc évenként tűnnek fel a mezőny
ben, akkor is szerény létszámban. Az idén
is nagyon kevesen voltunk hiszen csak 2
csapat és 4 pár indult a világbajnokságon.
Pedig a verseny nyílt, így érthetetlen,
hogy azok a csapatok amelyek évente el
indulnak a magyar válogatóversenyen
ezen nem nagyon próbálkoztak.
S
most nézzük sorra a versenyszámo
kat.
Pár Contest a Jean Besse Kupáért
Ez meghívásos verseny, amelyen bridzs
feladványokat kellett megoldani. Minden
versenyző leült egy személyi számítógép
elé, s a program prezentálta a problém á
kat. A tizenkét felvevőjáték során a PC
játszotta az ellenjátékot. A teoretikusan
helyes játék nem tartalmazott eltalálós
helyzetet. A versenyzők háromszor hi
bázhattak, ez azonban pontlevonással
járt. Számított a megoldás sebessége is.
Az idén 34 világklasszis és egy számítógé
pes program (GIB) szállt harcba a nem is
csekély díjakért. A győztes 35 000 dollár
ral gazdagodott, de még a tizedik hely is
díjazott volt. Ez volt a világbajnokság
egyetlen pénzdíjas versenye. A díjakat a
Jean Besse Alapítvány állta.
1. Rosenberg (USA)
2. Bramley (USA)
3. Rodwell (USA)
12. a program
A győztes egyébként eggyel több hibát
követett el mint a második helyezett,
csakhogy sokkal gyorsabban oldotta meg
a feladványokat. A leosztások mindenki
számára hozzáférhetők, hiszen a megol
dásokkal együtt könyvben is megjelentek.
Ízelítőül az első probléma:
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Kelet-Nyugat beliben, osztó Dél
♦AB652
VB109876
♦96
*♦K7
♦AKD
♦DB
4>B87543

Nyugat

Észak

24
kontra
2 szán 4^
körpassz

K elet

Dél

passz
passz

1 szán
passz
4V

Az utolsó cserében a győztest párt hon
fitársai is segítették, elintézve a későbbi
ezüstérmeseket. Cohen az alábbi lapot
kapta: *97, *B6, ♦AKöS, *K10832.
A licit tőle balra kezdődött
általános beliben.
1 szán - passz - 24 - passz
2 szán - passz - 34f - passz
passz - kontra - rekontra - ?
Az egy szán 15-17, 2 pikk relay, a 2
szán minimum, erre a 3 treff leállás.
C ohen 3 kárót licitált amit Krysztof
M artens, tőle balra megkontrázott. A
felvétel elbukott, -200, miközben a 3
treff rekontrával bukott volna kettó't
+ 1000. Egy teljes top szkór eltérés. A
partner lapja: ♦AKIOSS, V9873, ♦10875,
az osztóé *D65, VKD102, ^ 0 6 4 2 ,
•♦AB. Cohen később így kommentálta a
történteket: Amikor a rekontra eró't je 
lez, mint itt, feltételezzük, hogy nekünk
kell menekülni és a PASSZ azt jelenti,
hogy nincs a többi szín közül egy sem
amelyet ki tudnánk választani’.

Nyugat a káró ásszal indul, majd a ki
rály is lehúzza és kiszáll treffel. 2 szán li
citje minorokat ígért, tekintettel a
szkórhelyzetre, így biztos 5-0-4-4 elosztá
sa van. Ha pikkel szállt volna ki, könnyű
dolgunk lenne, ütünk a királlyal, pikk
impassz. Kelet lop, adut hív, de most tu
dunk két pikket lopni kézben, miközben
treff lopással megyünk asztalra, s a végén
marad három adunk kiaduzni és megütni
a pikk ászt. Nyugat treff hívása azonban
ezt a játékot megakadályozta. Mindenki
kísérletezhet, megoldás a könyvben, vagy
az Interneten elérhető' világbajnoki Daily
News-ban. Ha egyik forrás sem elérhető',
e cikk szerzője is elárulja.

Louis Vuitten Női Páros VB
Selejtező: 119, középdöntő: 58, döntő':
36 pár
1. Quinn-Meyers (USA)
2. Auken-von Arnim (Németo.)
3. Bessis-D’Ovidio (Franciao.)

Société Généraie Nyílt Páros VB
Selejtező': 628 pár köztük
Vikor-Hegedűs, Lakatos-Homonnay,
Winkler-Gál, Gárdos-Kerényi
Középdöntő: 234 pár, de ehhez néhányan
a csapatverseny KO fázisából kieset
tek közül csatlakoztak, a magyarok
közül Vikor-Hegedűs és Homonnay-Lakatos, előbbi 82. lett, miközben
65 pár jutott a döntőbe.
Döntő: 72 pár +7 pár a legjobb 4 csapat
tagjaiból
1. Kwiecien-Pszczola (Lengyelo.)
2. Cohen L.-Berkowitz (USA)
3. Linkvist-Fredin (Svédo.)

Női páros döntő, 23. leosztás, mindenki
beliben, osztó Dél
♦B7
r♦K
♦AKB10876543
----- (— -i 4AK953
♦ 1082
VAB1075
1
r 9842
♦B10872
H'
K ^43
«♦B
*D 9
♦D64
TKD63
♦AD965
♦2

S

BRIDZSÉLET

Nyugat
Gu

Észak
Greenberg

passz
2*
passz
24
passz
34
kő rp assz

Kelet
Yalan

Dél
Moss

22:8-as vereségben benne volt az alábbi
parti:

passz
kontra
passz

14
2V
passz
3 szán

3. leosztás. Kelet-Nyugat beliben,
osztó: Dél
4B7
V32
♦AKD53
*D643
----- :-----4D1083
4K954

Ritkán van tízes színünk és olyankor
nem álljuk meg, hogy sokszor vagy nagy
magasságon licitáljuk. Gail Greenberg
ennek ellenkezőjét tette. Ebben nyilván
az is segített, hogy a licitből kiderült: a
pikk ász-király nincs a vonalon. A kínai
ak megtették amit lehet, megütötték a 2
pikket és a kör ászt, azonban ez is csak 4
Mitchell pontot hozott. A mezőny döntő
többsége (vajon miért?) treffet játszott.
Vivendi Nyílt Csapatverseny
a Rosenblum Kupáért
1. Olaszország (Sementa, Lauria,
Versace, Buratti, Lanzarotti)
2. Brazília (Chagas, Branco, Villás Boas,
Campos)
3. Svédország (Linkvist, Frédin,
Fallenius, Nilsland) és USA (Bramley,
Lazard, Weinstein, Garner, Pollack,
Casen)
233 csapat, 16 csoport, körmérkőzés,
64 KO tábla
Ebben a versenyszámban 233 csapat in
dult, közte a Kerényi (Gárdos, Jakus, H á
mori) és a Gál (Winkler, Vikor, Hegedűs
Gál) csapat. A résztvevőket 16 csoportba
osztották, s teljes körmérkőzés után az el
ső négy helyezett jutott a 64-es kieséses
táblára. A Gál csapat két hellyel illetve 9
VP-vel maradt le a továbbjutásról. Nem
játszottunk elég jól, s a szerencse sem állt
mindig mellénk. Ennek ellenére azonnal
bekerültünk a verseny napi bulletinjébe,
hisz’ az első fordulóban az egyik esélyes
sel játszottunk, a neve Walwick. Ez talán
még nem mond sokat, de a játékosoké
annál inkább, a kispadon Mecksroth-Rodwell a többiek az asztalnál. A

VD65
♦ 1042
*872

uv
* ¥87
1,1
11 486
___ ?___ *AKB95
4A62
VAKB1094
♦B97
*10

A licit után először Mark Horton főszerkesztő kommentárjai

Nyugat
Gál

Észak
Freeman

Kelet
W inkler

Dél
Nickell

passz
passz
passz
passz

24
3*
3V
4V

ív
passz
2V
passz
34
passz
34
körpassz

Nyugat a treff nyolcassal indult, Kelet
ütött a bubival és még egy magas treffel
próbálkozott. A felvevő ellopta és egysze
rűen 3 menet adut hívott, majd terített:
11 ütés.

Nyugat
Hamman

Észak
Hegedűs

Kelet
Soluway

Dél
Vikur
ív

passz
24
passz
2V
passz
3*
kontra 34
passz
3V
passz
34
passz
4V
passz
5*
passz
54
passz
6V
körpassz
Azonos szín, de két szinttel magasab
ban. A hívásirányító kontrától vezetve
Nyugat a treff nyolcassal indult, Kelet
ütött a bubival, majd a pikk hármasra vál
tott, amit a felvevő az ásszal ütött. A teo
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retikusan jó játék most lemenni az asztal
ra a kó'r impasszért, védekezve Kelet kó'r
Dxxx-e ellen. Azonban a felvevő lehívott
egy magas kort és aztán ment le a nem
ülő impasszért. Most így kiadott két pik
ket, 3-szor nem. 12 IMP Nickell-nek.
Eddig Mark Horton szavai, de neki va
lószínűleg kevés idő adatott a partit ele
mezni, hisz az általa javasolt játékban két
szer kell a nyolclapos káró színben az asz
talra menni, s ez Vikor Dani felvevőjátéka
felé billenti a mérleget. Ha csak a kört
színt tekintjük, persze a 4-1 kör esetén 4szer jobb a Horton ajánlotta színkezelés,
de szinte mindig veszít, ha 4-1 a káró.
Ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy
döntésünktől 35 IMP sorsa függ. John
Mohán a következő lapot kapta: *D2,
VKB865, 47, *KB764. A kéz a rendsze
rükben ideális 2 kör indulás volt, ami két
színű lapot ígér. Mire visszatért hozzá a
licit, drámai dolgok történtek:

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

74

IV

7 szán

2v
?

Dél passzolt, de a licittálca kontrával ér
kezett vissza a partnertől. Mivel indulunk?
A teljes kiosztás
*84
V10974
46543
*A D 2
* A K 10963 ----- i----- *B75
„ VAD2
V3
4AKDB108 "T
* 492
----------- *109853
**D2
VKB865
47
*KB764
Mohán treffel indult +1100. Képzeljük
magunkat a helyébe. Nyugat nagyon jó
kárót ígért s valószínű van egy második
színe, ilyen helyzetben a jobbik fekete szí
nünkkel kell indulni.

Luis Vuitten Nól csapat
a McConnel Kupáért
56 csapat indult, amelyet négy csoport
ba osztottak. A teljes körmérkőzés után
az első nyolc (azaz átlag alatt is tovább le
hetett jutni.) került a 32-es táblára. Sajnos
magyar csapat nem indult. Az érmesek:
1. Ausztria ( Erhart, Sylvia Terraneo,
Fisher, Weigkricht)
2. Németország ( Auken, von Arnim,
Stawowy, Farwig)
3. USA (Truscott, Meyers, Sokolow,
Sprung, Quinn, Sanders) és USA
(Wood, Kivel, Tornay, Lewis, Michaels)
Az osztrák hölgyek közül három a ko
rábbi nagy sikereknek is részese volt,
Sylvia Terraneo első világbajnoki érmét
szerezte. Úgy tűnik Maria Erhart-nak
(régebben Kimer) minden világverse
nyen új partnerre van szüksége.
A döntő három negyede után szomszé
daink 29 IMP-vel vezettek. Az 1. és 4. le
osztásban ezt majdnem megkétszerezték.
29. leosztás, általános mans, osztó Észak
*864
V A K B 10832
4A
*104
*1032
----- ;----|*D975
*6

4B9862
*9872

uv

NI

*

¥D 9

* 4D1075
B *B65
*AKB
V754
4K43
*AKD3

Észak
Stawowy

Dél
Farwig

IV
34
3 szán
4V

2 szán
3V
4*
6V

Észak
Fisher

Dél
W eigkricht

4*
5V
6V

4 szán
5 szán
7 szán
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A németek alacsonyabban kezdtek,
mégsem jutottak el hétig. A 2 szán gém
forsz, a 3 káró rövidség jelzés volt. A 3
szán ‘serious’ volt, azaz komoly szlem ér
dekeltséget jelzett. A 4 treff kulcslicit, de
talán Észak RKCB-nek vette?
Az osztrákok Dél-Afrikai Texas-szal
kezdték, erre ászkérdés, adufigura kér
dés. Pofonegyszerű.
33. leosztás. Általános beliben, osztó:
Nyugat
*A10
¥9
♦98632
*86542
*52
:----*KD87643
VAB63
1
¥KD75
♦B5
* ♦ÍO
* B 10973 ___1
*D
*B9
¥10842
♦AKD74
*AK

résztvevőiből és partnereikből. A vég
eredmény:
1. Rossano-Vivaldi (Olaszo.)
2. Blouquit-Bombis (Franciao.)
3. Auken-Auken (Németo.-Dánia)
Néhány parti Vikor Danitól.
Osztó Dél, K-NY beliben.
*10932
¥95
♦AKB2
*B102
*AKB76 -----i-----*5
¥KB873
¥ AD 102
♦ 10
"T
* 454
*87
1
*AKD952
*D84
¥64
♦D98763
*63

A partit az Angelini-Bramley elődön
tőn játszották. Az amerikaiak pároslicit
után 5 körben szűrt szereztek. A másik
asztalon Bramley 3 káróval nyitott. Nyu
gat 4 káróval nemeseket ígért, Lazard pe
Nyugat
Észak
Kelet
Dél
dig 7 káróra ugrott. Az olasz Kelet pedig
E rhart
Stawowy Terraneo Farwig
partnerénél káró színhiányra számítva 7
passz
passz
4*
kontra
kört mondott, ami káró indulásra dicste
körpassz
len véget ért. Tekintve a 7 káró kontrában
A négy pikk buktatható, de nem köny- elérhető 1700-as eredményt, ez a döntés
nyen. Délnek kó'rt kell hívni legkésőbb a 27 pontos Bramley szvinget eredménye
2. ütésben. Fartwig a treff ász után káró fi zett. A meccset azonban a VB-vel együtt
gurával próbálkozott. + 790 Ausztriának. az Angelini csapat nyerte.
Az alábbi partit a középdöntőben ját
Nyugat
Észak
Kelet
Dél
szottuk:

von Amim Fischer

Auken

Weigkricht

passz
passz
1*
kontra
passz
24
2*
3*
passz
4*
passz
44
passz
54
körpassz
A németek megint alacsonyabban
kezdték, + 600 Ausztriának és 16 IMP. A
mérkőzés gyakorlatilag eldőlt.
J.M. Weston Vegyespáros VB
598 pár indult a 3 fordulós selejtezőn,
ahonnan 233 jutott a döntőbe, hozzájuk
csatlakozott 27 további pár a Pár Contest

Osztó Észak, K-NY beliben
*KB
¥1076543
♦B87
*D 2
*98652 -----i----- *A103
¥KD
v
k VA
♦D96543
" 4AK102
*___ I___ *K9865
*D74
¥B982
4*AB10743
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Észak

V ikor

D él

H egedűs

2y
passz
passz
passz

kontra
passz

4V
5V
passz
kontra

44
passz
64
körpassz

passz

Kelet helyén már a 4 pikk licit után úgy
véltem, van többleterőm , ám pikk szlemre nem volt jó a lapom . Amikor azonban
Hegedűs Gál forszos passzt adott az el
lenfél 5 kó'rjére, m ár látszott, hogy vala
melyik minorban nagy fit van. Az élet
furcsa fintora, hogy ép p en a kó'r duplikáció segített eldobni a rossz pikket az asz
talról.
Egy leosztás a csapatversenyről:
Osztó Észak, K-NY beliben.

*109xx
*xxx
♦BlOx
*Axx

*KDBx
VKDx
♦Dxx
♦xxx
----- :------*Ax
H
„ VBxxx
NT
* *Axx
___ ?___ *KD10x
*xxx
VAxx
♦K9xx
*Bxx

Észak

V ikor

D él

H egedűs

1 szán
passz

kontra
passz

passz
24

2*
körpassz

Észak gyenge szánjára Keleten erőt je
leztem, de Hegedűs kim enekült a kontrá
ból. A pikk tízes indulást ütöttem az
ásszal és visszahívtam a színt. A felvevő
kárót hívott az asztalról, én elszaladtam
az ásszal, majd kis treffel átadtam az
ütést és elloptam a pikk hívást. Most le
húztam két treffet, m ajd a harmadikat is,
amibe Hegedűs belopott az adu bubival.
A felvevő felüllopta és megadta a káró
impasszt a második bukásért. A túlolda
lon Gál-Winkler is egyet buktatott, 5
IMP a magyar csapatnak.

Böngészde
Csepeli féle vegyes
Böngészvén a bridzs világbajnokság napi
híradóiban a legmeghökkentőbb cím a
következő volt: Borisz Schapiro a bajnok
- 89 évesen! Első reakcióm egy telefonhí
vás volt, Bolgár Palival közöltem, hogy
még 8 éve van a felkészülésre.
Borisz Schapirot és Terence Reese-t
annak idején csalással vádolták meg a
Buenos Aires-i világbajnokságon. Erről
meg Rodolfo jutott az eszembe, akinek
kedvenc mondása ez volt: csalok, de jól
(és sokáig) csinálom...
Schapiro egyébként ismerheti az én
egyik kedvenc mondásomat, amely sze
rint az a legjobb mentés, ami benne van.
Osztó Kelet, K-Ny beli
♦AKB10
y-

*8643
VK765
♦D1074
<*A

♦K62
4»K97432
----- í----- *72
„¥ ‘ „ VADB84
Ní
* *AB93
----- 1----- <*108
*D95
V10932
♦85
*DB65

A licit:

K

D
S c h a p iro

Ny

É
G ordon

2V
passz
3<*(!) kontra
3*
passz
4V
kontra
passz
4*
kontra passz
pasz
54»
kontra körpassz
A kör indulást a felvevő ellopta. Nyu
gat a treff ász után nem hívott kárót és a
felvétel teljesült. így lehet megnyerni a
senior párosok világbajnokságát. Más.
Eddig azt hittem, hogy csak könyvben
fordul elő az alábbi történet, de az ameri
kai sztárok, Robinson-Boyd szomorú
esete azt bizonyítja, hogy a világbajnoksá
gon is megeshet.

BRIDZSÉLET
Osztó Észak, ált. maris
♦432
VD62
♦53
*KD1073
♦KD10 -----í-----4A8765
*1073
*9854
♦K1062
* 4B7
*A B 2
11
*98
*B9
VAKB
♦AD984
*654
Dél 1 szanzadu indulását Észak három
ra emelte. Robinson a káró kettessel in
dult, Kelet bubiját Dél az ásszal vitte...
Valljuk be ó'szintén, nehéz pikkre fordul
ni a treff ász ütése után. Biztosabbnak tű
nik a kis káró hívás... Jeff Meckstroth
nyerte a bridzsújságírók által a legszebb
nek ítélt felvevőjáték díját. Én csak anny
it tennék hozzá pestiesen, hogy nem sem
mi. Különös tekintettel arra, hogy az el
lenjátékosok sem voltak akárkik.
Osztó Kelet, ált. beli
♦K753
*K8
♦KB974
*32
♦ 104
í
éA98
*D3
yy
„ VB10652
♦5
♦A102
*AB1098654l___!___ *K 7
♦DB62
*A974
♦D863
*D
Mecksroth Nyugat helyén 5 treffet ját
szott. A 3 szanzadu egyszerűbb lenne, de
azzal nem lehet díjat nyerni. A norvég
Helness kis káróval indult, Mecksroth az
asztalról a kettest kérte. Helgemo ütött a
dámával és most kellett volna szegénynek
pikkre (vagy éppenséggel körre) fordul
nia. O azonban visszahívta a kárót és et
től a pillanattól kezdve a parti nem buk
tatható. A felvevő eldobott egy kört a ke
zéből és a kör magasítást már nem tudja
az ellenjáték kivédeni.
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Budapesti Butler
Párosbajnokság
A Magyar Bridzs Szövetség az 1998-99. évi Budapesti Butler
Párosbajnokságot a Versenyszabályzatban leírtak szerint
rendezi meg. A versenyre az új Nemzetközi Versenyszabályok
érvényesek kiegészítve a Versenyszabályzat változásaival.
H E L Y S Z ÍN : M B S z v ersen yterm e
Bp. MII. kér., Korányi S. u. 2. (SOTE Étterme)
JÁTÉKNAPOK:
I/a ., I/b ., és II. o sztá ly o k n a k kedden
decemberül., 08., 15., január 05., 12., 19., 26
február 02
III. é s IV. o sztá ly o k n a k á ltaláb an csü tö rtök iin
december 03., 10., 14 (hétfő"), január 04 (hétfő", 14., 21., 28.,
február 04
JÁTÉKIDŐ: 1 7.4 5 - 2 1 .5 0
NEVEZÉS: az I/a., I/b., II. és III. osztályokba az ideiglenes
Rajtlista szerint. AIV osztályban max 68 pár indulhat. A ne
vezéseket írásban kell leadni a Nevezési Lapon, egyúttal min
den párnak le kell adnia két kitöltött konvenciókártyát is.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 1998. n ovem b er 2 0.
A v e r s e n y f ő r e n d e z ő j e : Tarnav Gyula
1032 Budapest, Kiscelli u. 16. Tel.: 3-689-952
NEVEZÉSI DÍJ:
I/a. és I/b. osztály
4 600Ft
II. osztály
4 200Ft
III. és IV osztály
3 800Ft
(Ifjúsági pároknak 50 % kedvezmény)
DÍJAZÁS: minden osztály
első'helyezettjét díjazzuk.
I/a. osztály
20 000Ft
I/b. osztály
15 000Ft
II. osztály
12 000Ft
III. osztály
10 000Ft
IV. osztály
8 000Ft
ÓVÁSI DÍJ: első" fokon
2 000Ft
A VERSENYSZABÁLYZAT FONTOSABB VÁLTOZÁSAI
Kötelező" a konvenciókártya minden osztályban. A nevezése
ket csak úgy fogadjuk el, ha egy úttal két kitöltött konvenciókártyát is lead a pár. AIII. és IV: osztályban új "egyszerűsí
tett" konvenciókártyát vezetünk be.
ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS: ha egy pár szokatlan
konvencióikat) játszik, erre a játék megkezdése előtt fel kell
hívnia ellenfelei figyelmét.
KOPOGÁS 3 SZÁN FÖLÖTT: általában tilos. Az új szabá
lyozás szerint a 3 szán fölötti nyitólicitekre, melyek mester
séges licitek, kötelező kopogni.
LICITKORLÁTOZÁSOK (minden párosversenyre):
- az 1 szán induláshoz minimum 10 figurapont kell, - tilos
az erős mesterséges nyitólicitek blöffje, - egyes színindulás
hoz első'és második helyen a 18-as szabálynak megfelelőin
dulóén)'kell.
ÓVÁS: komolytalan óvás esetén az óvási díj elvesztése mel
lett az Óvási Bizottság pontlevonással is büntetheti az óvást
benyújtó játékost.
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A Budapesti
Csapatbajnokság

letve passznak) van előnye. A következő
licitmenet után:
14*
24
passz
passz
34
passz**
passz
passz

Szeptemberben ismét megkezdődött a leg
nagyobb létszámot megmozgató versenyso
rozat, a négy osztályban lebonyolított Bu
dapesti Csapatbajnokság. A verseny félide
jében korai lenne értékelést adni az esemé
nyekről, így csupán néhány váratlan, olykor
meglepő' összeállítási változásról, s egy-két
leosztásról számolunk be. Mindenekeló'tt
szembetűnő', hogy mind több együttes talál
támogatót, s veszi fel támogatója nevét.
Persze minden bizonnyal arról van szó,
hogy a csapatok valamely tag, vagy a kapi
tány saját cégének nevét veszik fel, de ez
aligha baj, ettől inkább a mind költségeseb
bé váló versenyzés anyagi bázisának megeró'södése várható.
A helycseréket illetó'en leginkább meg
lepő', hogy a sokszoros válogatott Szilágyi
László az I.B osztályú M. Ágnes csapatba
igazolt, helyére pedig az IBE csapata
G erő Istvánt választotta. Magyar Péter az
Elastron (leánykori nevén Taurus) tagja
lett, s a Szalay-Gulyás pár a Galim együt
teséből kiválva az Interface csapatába ke
rült, helyükre a Hegedűs Gál-Vikor Dá
niel páros lépett.
Az első fordulók leosztásaiból most né
hány játszmát közreadunk Ormay György
és Csepeli Miklós gondozásában.
1.
A ROYSTON csapat ellenfele az
forduló után vezető Kertes csapat volt,
így kellő alázattal ültünk asztalhoz. Egy
ideig nem történt semmi, majd a követke
ző lap került Nyugat kezébe: 4x, VDBxx,
♦KDB109xx, 4x.
Az volt a kérdés, hogy mit kell licitálni
a partner 1 szán indulására. Hajdú Péter
a Staymant választotta, majd partnerénél
négyes kört találva bem ondta a kör gé
met. Vég Tibor viszont megpróbálkozott
a káró felderítésével, de a töredék nem fi
zetett jól. A következő partiban bebizo
nyosodott, hogy a lengyel kontrának (il

* Precíziós, a 2 treff term észetes közbeszólás
* * kopogás a partnertől

megkérdezték, miért kopogunk a passzra.
Partnerem azt a felvilágosítást adta, hogy
ha ő az indító kijátszó, (szán felvétel
esetében) akkor nekem nincs jobb ötletem
a treff indulásnál. Némi döbbent csend
után mindenki passzolt. Felbátorodva et
től a hibától merészebben játszottunk, s
vezetésre tettünk szert. Az utolsó előtti
partiban a következő lapokat tartottam:
♦A109x, VKxx, ♦AKxxx, 4K .
Partnerem 1 káró indulására 2 kárót
mondtam, amire 2 szán választ kaptam gyenge és ígér nemes fogásokat. Mivel
eddig jól ment, ászt kérdeztem (4 káró),
és láss csodát partnerem két ászt és az
adu dámát jelezte. Kérdés, mi a helyzet a
pikkekkel. Mivel már nem volt hely en
nek felderítésére, bemondtam a szlemet.
Partneremnek pikk bubija volt és ült a
kettős impassz.
Ezután a második félidő tele volt húzós
partival, így nyertünk 21-9-re, Egy ilyen
húzós parti volt az alábbi:
♦K97
VDBx
♦ADBxx
4Ax
1.
í
D
♦AB 1086
Vxx
♦KlOxx
4 xx
Négy pikk a felvétel a jobb oldali ellen
fél gyenge két kör licitje után. Hogyan
kell játszani a partit kör ász, király, kis
kör után? Ugye egyszerű belopni valame
lyik kis pikkel, és a rossz treffet később az

kamatozik!
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ötödik káróra eldobni. A versenyen
mindkét felvevő' treffet dobott és a lopás
u tán a pikkben még találgatni kellett.

■■■

A licit:

Dél
Kovács

Észak
Dumbovich

ív
1*
242*
2. Kovács Mihály a csapatbajnokságon
3*
merész licit után merész és szép játékkal 2V
4*
64teljesített egy szlemet.
Nyugat érdeklődéssel figyelte Dumbo
Osztó Dél, ált. mans
vich válaszát arra a kérdésre, hogy Kovács
*AKB105
Misinek milyen lapja van. „Dubló pikk dá
74
ma, az valószínű, és káró ász.” Misi több
♦1052
mint 50 %-ban megfelelt a várakozásnak.
4A982
A káró indulást ütötte az ásszal és azonnal
*D64
-----;----- *987
(5 perc múlva) megadta a pikk impasszt. A
harmadik pikkre eldobta a káróját, körrel
7D3
uv
K r98765
♦B876
"T
R ♦KD94
kézbement és a treff bubit játszotta. A ki
*KD65 ___?___ 4 4
rályt vitte az ász és treff visszahívás követ
*32
kezett. Nyugat kihagyta az ütést. Már csak
7AKB102
a dubló kó'r dáma segíthetett... A felvevő'
folyamatos kó'r hívásokkal kényszerítette
♦A3
Nyugatot a fehér zászló kitűzésére.
*B1073

PIATNIK B udapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 3 88 -4 1 2 2 , 3 88 -4 1 2 3 Fax. 250-0272
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Topok és nollák
Tizenegyedik csevej: PNB
Mottó: A tévéközvetítés joga eladó
(A Bridzsduó Kft. pályázati felhívásából)
Talán egyszer eljön az ideje, hogy a bu
dapesti parkokban a focipályák mellé
(vagy helyére?) bridzsasztalokat helyez
nek el. És ha majd mindenki tudja, mi
az impassz, a televíziónézők is fel fogják
ismerni, micsoda élvezet figyelni, mit
művelnek ugyanazokkal a lapokkal a
két teremben! Hát igen! De ma még le
het, hogy csalódnának a fővárosi me
nőkben.
Az első osztályú csapatbajnokságon
osztották ezeket a lapokat:
Osztó: Dél, Észak-Dél beliben
*AD6
VKB53
♦KD106
*D2
í
0
*9873
*A7
♦AB873
*A3

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1*
1*
2 szán
4V***

passz
passz
passz
passz

IV
2***
4***
6*

passz
passz
passz
körpassz

* n e g y e d ik s z ín , k é n y s z e r ítő
** á s z k é r d é s
* * * 0 v a g y 3 ( a n é g y á szb ó l é s a k á r ó k irá ly b ó l)

Nyugat a treff bubival kezdett: dáma,
király, ász. A felvevő látta nincs más esély,
a rossz treffet el kell dobni körre. Kör ász,
kör a bubihoz (sikerült!), kör királyra treff
dobás, háromszor adu (Kelet mindig ad
színt, Nyugat eldob két treffet.) Hogyan
tovább?

Az egyenes sansz: a pikk impassz. De
nem azért vagyunk az I. osztályban, hogy
ne találjunk ki még valamit: a felvevő le
játszotta a pikk ászt, hátha esik a király,
mert ha Nyugat tartja, így is teljesít. Nem
esett, tehát treff lopással kézbe ment, és
pikket hívott a dámához. Elbukta a
szlemet, mert ez volt a teljes kiosztás:

*B1054
VD1082
♦2

*AD6
VKB53
♦KD106
*D 2
-----í---- |*K 2
Ny
„ *964
* *954

*B1085

---- i----l*K9764

*9873
VA7
♦AB873
*A3
Még jó, hogy eddig nem követtük a ma
gyar futball példáját, és még nem alakí
tottuk meg a PNB-t. Képzeljük el, ha a
profibajnokságban játszva sem vennénk
észre azt, hogy pikk király bekerítése
mellett a többletesélyt a Nyugat bubi-tí
zese elleni játék nyújtja! A felvevő treff
lopással kézbe jut, és körbeenged egy kis
pikket. Ha Nyugat elé teszi a bubit vagy a
tízest, és a dámát Kelet viszi a királlyal:
újabb impassz következik Nyugat ellen.
(Ha 2-2 lett volna az adu elosztása, a fel
vevő nyilván tudta volna, mi a dolga, mert
ez tankönyvi alapeset: a treff és a kör el
tüntetése után körbe kell engedni a pikk
kilencest: Kelet vagy belejátszik a pikk
villába, vagy dobás-lopást hív, függetlenül
attól, hogy a kilencesre Nyugat tesz-e na
gyobbat vagy sem. Aki nem látott még
ilyet, gondolja végig!)
De mit beszélek a profiligáról! A játsz
ma döntetlen lett, mert a másik asztalon
is elkerülték a sima kilencütéses 3 szánt,
ráadásul elbukták az 5 kárót is!
Itt is treff volt az indulás, és az aduzás
után a felvevő - helyesen! - nem látta ér
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telmét a kor impassz megkockáztatásának (ha nem ül, akkor is bukni kell, ha a
pikk király balra van). D e ő sem vette ész
re, hogy mi a jó játék pikkben, és három
ütést vesztett a fekete színekben!
Na, ez az, ami még m ost sem fér
a fejembe:
♦A6
VKB53
♦6
*♦B105
----- í----- é2
VD1082 uv
„ V964
♦KT
* ♦*----- "----- *974
♦987
VA7
♦87
*Ez az állás, azután, hogy a pikk királlyal
ütéshez jutott Kelet treffet hívott, amit
Nyugat vitt a tízessel. Vajon hogyan foly
hatott tovább a játék?
Ha Nyugat kó'rt hívott, a felvevő' bizto
san megpróbált a bubival ütni. Azután a
kó'r ásszal kézbe jött, lehúzta két aduját,
és csak arra kellett figyelnie, melyik ne
mes színe magasodott ki.
Valószínűbb, hogy Nyugat a pikk bubit
hívta. A Dél vette az ásszal, kort hívott az
ászhoz, megadta a kor impasszt, és meg
próbálta a tizenegyedik ütést az ötössel
vinni. Nyilván nem figyelte, mit dobott
Nyugat az adukra: h átha csak három kort
tartott...
De még ha annak idején nem is tanulta
meg, hogy meg kell jegyezni, milyen la
pok mentek ki, a kor impassz előtt nyu
godtan lehúzhatta volna a maradék káro
kat...

BRIDZSÉLET

Az ELTE jubileumi
csapatversenye
A 100 éves BEAC jubileumába jól illett
az ELTE 10. csapatversenye. Dr. Varga
Miklós a BEAC jelenlegi elnöke szemé
lyesen adta át a díjakat. (A 100 évvel ez
előtt alakult BEAC első elnöke az egye
tem névadója, a 150 éve született Eötvös
Loránd volt.)
A Harangozó-Szilágyi és Gulyás-Szalay párokkal felálló Harangozó Toys ne
vet viselő csapat nagy fölénnyel, igen jó
játékkal nyerte a versenyt. Peches sorso
lásunk miatt az utolsó 4 fordulóban 3szor játszottunk ellenük. Nagyon megver
tek bennünket, pedig legalább az utolsó
fordulóban lehettek volna kicsit udvaria
sabbak a rendezőkkel szemben. Harm a
dik helyezésünk még így is nagyon nagy
siker. Az elmúlt években győztes nagy
csapatokat, Galim, Mezei, Argay stb. ez
úttal megelőztük. Külön örvendetes a
BEAC ifi 9. helye. A Bóna-Rozsnyai pá
ros tavaly még az első csapatversenyét
játszotta, a Bittó-Horotyák párostól már
várható volt a jó eredmény. Csapatunk
ban az Iványi-Kapcsos páros végig stabi
lanjátszott. A Kovács testvérek, Balázs és
Gergő (válogatott öttusázó) az első for
dulókban két szerencsés szlem felvételé
vel nagyban hozzájárultak a sikerhez.
Az egyikben Balázs Északon Nyugat 1
pikk licitjére 3 kört mondott a következő
lappal:
♦A. VAD83, 4D987542, * 6
Kelet 3 pikket mondott, Dél és Nyugat
passza után Észak 4 kárója következett,
mire Dél hat korig licitált. (Nem tudom,
így kell-e licitálni a 7-4-et!). A másik asz
talnál 5 káró volt a felvétel.
A két lap együtt:
♦A, VAD83, 40987542, * 6
♦84, VB 1092, 4K, *A108732.
A 3-2-es kör és a jól ülő király, nemkü

BBIDZSÉI.ET___________________
lönben a 3-2-es káró elosztás miatt a parti
lejátszása m ár nem okozott gondot. Nagy
fegyverténye volt csapatunknak az egyik
nagy csapat 38:0-ra való legyőzése 6 leosztásos mérkőzésen. Az ellenfél kicsit
erőlködött, kicsit túllicitálta lapját. A .há
rom kritikus partiból egyet mutatok be,
dicsérve ezzel Kovács Gergő szép felve
vőjátékát. (Ekkor Kovács Balázs helyett
már én játszottam.)
A licit:

Ny

É

54
kontra

14
24
54
passz
körpassz

K

D
44
passz

4B10875
VA986
4A
*A32
í
0
4KD9643
VD103
465
*K7
Gergő a káró dáma indulást az ásszal
ütötte. A treffek és a kárók lehívása után
hívott csak pikket. Ezt Nyugat ütötte a
pikk ásszal, s mivel a pikk 1-1-volt, benne
volt a slamasztikában, a felvevő most már
otthon volt. A dob-lop Nyugatnak sem
miképp nem látszott jónak, ezért elhívott
a kör király mellől. Kelet ütni hagyta az
asztali tízest. De a felvevő kitalálta Kelet
dubló kör bubiját, a dámát hívta az asztal
ról így csinált egy szűrt. A másik asztalon
4 pikk volt a felvétel, ott a dubló kor bubi
val indultak, így ott is 12-őt ütöttek, de
kontra nélkül.
Ezúton is kifejezem köszönetéin azok
nak a mesterjátékosoknak, akik éveken
keresztül eljöttek és eljönnek az ELTE
versenyekre és ezzel segítik a kezdők fej
lődését.
Dr. Poúr István
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Tordasi
egyéni verseny
A tavalyi sikerre való tekintettel ismét
megrendeztük a meghívásos egyéni ver
senyt Tordason. A 32 fős mezőny két,
Butler-rendszerű fordulóban m érte össze
a tudását. Hajlik Gábor kitűnő irányítása
alatt a második forduló barométer rend
szerben zajlott le, így mindig követni le
hetett a verseny pillanatnyi állását. A
közvetlen élmezőny majdnem teljes lét
számban képviseltette magát, különböző
elfoglaltságaik miatt csak Gál Pétert,
Koltai Gábort, Lakatos Pétert és Szász
Györgyöt hiányoltuk.
A versenyen rajt-cél győzelmet aratott
Tóth István, akire a vége felé csak Kovács
Mihály volt veszélyes, 8 leosztással a vége
előtt csak 4 IMP volt a különbség közöt
tük, de utána ez már ismét csak nőtt. Vé
gül az alábbi eredmény alakult ki:
1. Tóth István
2. Kovács Mihály
3. Harsányi Sándor (Pécs)
4. Vikor Dániel
5. Gabos Gábor
6. Homonnay Géza
7. Szilágyi László
8. Winkler Gábor
9. Aczél Pál
10. Bánki Zoltán (Győr)
11. Árvay Gyula (Pécs)
12. Szappanos Géza

109IMP
75IMP
54IMP
51IMP
45IMP
42IMP
41IMP
38 IMP
35IMP
29 IMP
26 IMP
18 IMP

Két partit szeretnék bemutatni,
az egyik licitgyakorlat.

Nyugat

Kelet

4A7
VKDB9872
4A10
*53

4109854
VA
465
*AKDB8

„Kirakott” típusú 7 kör vagy 7 szán
(igazából 14 ütés van), két hosszú húzós
színnel, és két üres ásszal. De Bánki Zoli
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val pillanatok alatt bem ondtuk a kötele
zően előírt Standard rendszerben:

Homonnay Bánki
2V
3r
4 szán

1*
3*
4V
5V

iy

Zoli kiválóan m egoldotta a két problé
m át: a húzós szín m iatt többleteró't mert
ígérni a 11 ponttal, és a szingli ásszal
megemelte a kört. A 8 asztal közül még
egynél sikerült bem ondani a nagyszlemet, kettőnél pedig a kisszlemet sem.
A másik partiban csak kapkodtam a fe
jem et:
Észak, É-D beliben

♦AD3
¥D82
♦D82
4AB84

Észak
Árvay

♦ 1064
VK7543
♦A743
*6
-----j----- 472
uv

V ¥1096
" ♦B1065
___ !___ 4K1073
♦KB985
VAB
♦K9
4D 952

Kelet
Homonnay

J

Dél
Nyugat
Kovács M Dienes

passz
passz
14
1 szán
24
körpassz
Dienes a pikk hárm assal indult, amit
Kovács Misi m egütött és a treff dámát
hívta! Ha ezt Dömös elengedi hozzám
Keletre, adu hívás u tán a felvevő' egyet
bukik. Ha Dienes a harm adik ütésben kis
treffet mer hívni - a zseniális indulás mél
tó jutalma - a felvevő' m ég mindig csak ki
lencet üt. A szintén zseniális treff dáma
hívás azonban m egtette hatását, Nyugat
nem merte elengedni, hanem ütött az
ásszal, és ráadásul k ort hívott. Erre a fel
vevő két szűrt csinált.
Homonnay Gáza

Visszapillantó

LONDON-TGR
Gyakran fűszerezzük pénzdíjas versenye
inket helykülönbségre, pontdifferenciára
vagy más egyéb tétre kötött privát foga
dásokkal. Ameddig ezek a fogadások a
verseny sportértékét nem csökkentik,
nincs is semmi kivetnivaló bennük. A fo
gadások hazájában, Angliában, helyre
tétre, befutóra, az időjárásra, a vonatok
késésére, szóval mindenre lehet fogadni,
még bridzsversenyek kimenetelére is.
Ez év augusztus 14-16. között az előkelő
TGR Bridzsklub Londonban rendezte
meg az első aukciós bridzsversenyt a világ
jó néhány élvonalbeli játékosának részvé
telével. A TGR klubban 10-500 angol font
alapon játszanak a vendégek pénzpartikat
Chicago rendszer szerint. A klubban a já
ték gyorsan pörög, szűr nem számít, ha
nem volt kontra. A törzsvendégek között
található Zia Mahmoud, Bob Hamman és
sokan mások a bridzssport elitjéből.
A meghívásos párosversenyen Magyarországot a Dumbovich Miklós-Szappanos
Géza pár képviselte nagy sikerrel. A játé
kosokra a péntek esti árverés során lehe
tett fogadni. Néhány fogadás (fontban):

Geir Helgemo—Geir Tislevull
Steve G ardner—Howard W einstein
Zia Mahmoud—Nicula Smith
Franco P ietri—Marlo di Maio
Róbert Sheehan—Tóm Townsend
Andrew Robsan—Rita Shugart
Dumbovich Miklús—Szappanos Géza
M aria Joao Lara—Manuel Capuchu

19.000
15.000
12.000
11.000
10.000
0.500
6.500
2.000

A portugál kettős Lara és Capucho,
nem találtatott elég erősnek ahhoz, hogy
valaki is pénzt akarjon nyerni rajtuk, így
saját maguknak kellett befizetni a súlyos,
2.000 fontos nevezési díjat a kötelező fo
gadással együtt.
(Ezért a bizalmatlanságért később na
ivon hálásak voltak a sorsnak!.

fókusz
könyváruház

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK ORSZÁGSZERTE!
1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 14.
TEL.: 1268-1103, FAX: 267-9769
4026 DEBRECEN, HUNYADI U. 8-10.
TEL.: 52-322-237, FAX: 52-416-091
MISKOLC, SZÉCHENYI U. 7.
TEL./FAX: 46-348-496
3530 PÉCS JÓKAI U. 25.
TEL.: 72-312-835, FAX: 72-314-988
6720 SZEGED, TISZA L. KRT. 34.
TEL./FAX: 62-321-624
VÁSÁRLÁS AZ INTERNETEN
www.lang.hu/lira
ELEKTRONIKUS KÖNYVESBOLT
A HAZAI KÖNYVKIADÁS TELJES VÁLASZTÉKA!

könyváruház
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A szombati selejtező után a legjobb 14
helyezett pár jutott be a döntőbe, köztük a
magyarok is. A Butler-rendszerű, körmér
kőzésesverseny szabályai között szerepelt:
A játékosok tudomásul veszik, hogy a
játék tisztasága érdekében egy pár bármi
kor megbüntethető, sőt kizárható a ver
senyből, aki(t)
- a játéktermet kísérő nélkül elhagyja;(diszkvalifikáció, D);
- ártatlan beszélgetésen kapnak a partik
ról, amit másik asztalnál meghallhat
nak: először 10 IMP, másodszor D;
- beszélgetés a partikról egy másik asztal
nál ülő játékossal: az összes bűnrészes
nek D;
- bármely, nem angol nyelvű beszélgetés:
a körülményektől függően -10 IMP,
vagy D;
- A rendezőség minden pártól elvárja, hogy
a győzelemért játsszon! Nem jó bridzset
játszó párt a jury-d‘apell megítélése alap
ján ki lehet zárni a versenyből;
- feltétel nélküli büntetés jár késésért,
lassú játékért.

meg a licitet, Nyugat kontrájára mit licitál?
Másik esetben 1 4 - passz - 44 - 5V/
passz - passz - 54 után mit licitálna Nyu
gat lapjával? Ön is kontrázik? És az azt
követő két passz után az IMP elszámolá
sú versenyen Dél lapjával eszébe jut-e re
kontrázni? A rekontrára Nyugat lapjával
passzol? Vagy irány a 6 kör?
Ahol Észak először óvatosan passzolt,
ott Nyugat 4 kőrjére is óvatos passz jött,
hátha szlemje van Kelet-Nyugatnak; ahol
Észak-Dél 5 pikkben landolt, ott Nyugat
a rekontrát is elviselte.

Ilyen szigorú szabályok mellett termé
szetesen nem voltak játékot zavaró ese
mények.
Egy vidám p a rti:
Osztó Észak, ált. beli
4AKD10
*B32
♦B6
4B1074
49
----- i----- 483
VAKD10864
V975
♦K2
Ní
R 4D109
4AK3
B
4 D9862
4B76542
V-

♦A87543
45
Ön, kedves olvasó Északként passzol
vagy elindul a szép 12 ponttal meg a két
tízessel?
Két passz után Dél mit licitáljon? Ha az
ön partnere Dél helyén 2 pikkel nyitotta

Egy rázós parti:
Osztó: Észak, É-D beliben
49
¥8
♦B109752
4DB754
----- i----- 4ADB4
48763
VA10654
¥DB72
♦KD8
* ♦410
1
4K9832
4K1052
¥K93
♦A643
4A 6
A győztes amerikai Garner-Weinstein
páros szeretetcsomagot kapott ellenfelé
től, mivel a 3 kárót másutt nem engedték
az Észak-Dél párok játszani.
Szappanos Géza káró bubi indulására a
holland Bruun kis pikket kért az asztal
ról. Dumbovich nem ütött be az ásszal, és
ezzel a jó játékkal nemcsak ütést nem
ajándékozott a felvevőnek, hanem a figu
rák helyzetének megítélését is megnehe
zítette. Jason Hackett és Chu tévedésből
csüccsentek a kiváló 3 szán felvételbe.
Durm us a 4 körben a pikk kilences in
dulást kapta, amit az asztalon az ásszal
ütött. Háromszor aduzott, majd pikket
játszott a dáma felé. Dél kihagyta, csak
kellemetlen hívásai lettek volna. A felve
vő a treff kettest játszotta, amit a bubi vitt
el. Észak a káró bubival folytatta, amire
az asztal treffet dobott. Dél nem tehetett
egyebet - kihagyta. Az állás: —»

BRIDZSÉLET
A szkórlap így nézett ki:
É-D
Whittaker-Patterson
Pietri-di Maio
Kendrick-Horton
Brinig-Silverstone
Baze - Katz
Szappanos-Dumbovich
Garner-Weinstein
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12
9
10
9
9
9
9

eredmény
-480
-500
-420
-400
^100
50
110

IM P

Játékosok díja

Fogadók d íja

101,8
73,2
55,0
52,2
31,0
28,0
19,2
12,4
8,0
3,2
2,6
-4,8

15.000
5.000
3.000
2.000

100.000
30.000
18.000
12.000
10.500
9.000
7.500
6.000
4.500
3.000

K-Ny
Durmus-Selway
Lara- Capucho
Helgemo-Tislevoll
Cohen-Sandqvist
Chu—Hackett
Schaffer-Bruun
Erichsen-Brogeland

Ny
D
K
Ny
Ny
Ny
É

4V
54x
4V
3 szán
3 szán
4V
34

IM P

-4
-5
-3
-2
-0

9
10

A verseny végeredménye a pénzdíjakkal:
1. Howard Weinstein-Steve Garner
2. Maria Joao Lara-Manuel Capucho
3. Lauge Scháffer-Mathias Bruun
4. Franco Pietri-Mario DiMaio
5. Szappanos Géza-Dumbovich Miklós
6. Geir Helgemo-Gcir Olav Tislevoll
7. Willie W hittaker-Dcrck Patterson
8. Espen Erichsen-Boye Brogeland
9. Wayne Chu-Jason Hackett
10. Howard Cohen-Nick Sandqvist
11. Bob Brinig-Victor Silverstone
12. Grant Baze-Ralph Katz
♦V-

*87
V65
♦D8
*-

♦ 1097
*D75
----- j----- *B4
„¥
„ VB
NT
* ♦___ ■___ *K98
♦K10
V-

♦A64
*A
Dél ütött még két pikket, és azután
gondolkodhatott, hogy a treff ász, vagy
egy káró hívással adja meg a 10. ütést.
A második helyezett párra a verseny
előtti árverésen senki nem volt hajlandó
pénzt tenni, meggyózó' eredményükkel és
35.000 angol fonttal, mint a verseny nagy
nyertesei tértek haza Portugáliába.

Pályázat
A Magyar Bridzs Szövetség Elnöksége pá
lyázatot hirdet tornavezetól állás betöltésé
re mellékfoglalkozásban. A tornavezetó' fel
adata lesz, hogy legalább heti három alka
lommal előkészítse és levezesse az MBSZ
versenyeit az Elnökség illetve a fó'tornavezetó' utasításai szerint. Egyéb verse
nyeken való közreműködés külön megálla
podás szerint lehetséges külön díjazásért.
A jelöltnek vizsgabizottság eló'tt megszer
zett tornevezetól képesítéssel kell rendel
keznie, vagy a fó'tornavezetóvel kötött meg
állapodás szerint munkába állásáig meg
kell szereznie ezt a képesítést.
Ajelölt az első', munkában töltött évre havi
bruttó 60 000 forint tiszteletdíjra számít
hat. A pályázatokat dr. Szappanos Gézának
vagy Hajlik Gábornak kell írásban benyúj-
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hallgatva a harmadik bubi-tízes támogatá
sukat a partnerük színében:
megoldásai
Dienes Ödön: „24. Nemcsak 15 pon
tom, de 3 tízesem is csalogat a felüllicitre.
1. Páros, K-Ny beli. Dél lapja:
(Szívesen mondanék 3 treffet, ha tudnám,
4D7, VKD1065, 4AK10, 4B108
hogy
partnerem legalább egy harmadik
Ny
É
K
D
pikk ász birtokában felüllicitet adna.)”
passz
passz
IV
Kérdés, hogy a felüllicitedre 3 pikket,
14
24
passz
?
vagy 3 szánt mond-e, ha harmadik pikk
Mit licitálsz?
ásza és némi többletereje van. A Fórumban
„ismeretlen, de mesterszintű”partnert felté
Licit
Szavazat Pont
telezünk, ezért Észak talán tudja, hogy har
2V
4
100
madik
ásszal vagy királlyal szemben a dub34
3
90
ló
dáma
oldaláról kell felvenni a szánt.
24
3
90
Keil
Béni:
„2 szán. Ez a bemondás
passz
2
80
többleteró't ígér és ésszerű kockázatválla
2 szán 1
70
lás. El kell foglalni a szanzadu pozíciót és
Mit ér ez a lap, és az értékét hogyan kö gémre kell biztatni a partnert. Valami
zöljük a partnerünkkel? A szavazat tükrözi, pikk fogása csak lesz!”
milyen nehezek ezek a kérdések. Miközben
Nincs semmi kifogásom a dubló dáma
hét Fórumtag kereste a legkifejezőbb fogással mondott szán licitek ellen, ha
invitet, hatan döntöttek minimális licitveze nincs jobb megoldásunk. Itt viszont a 3 treff
tés mellett. A legminimálisabb licit:
tűnik jobbnak. Ez is ígér többletet, mivel
Bánki Zoltán: „Passz. Végállomás, nem nem passzoltuk le a 2 treffet - passzos part
megy tovább! A partnernek 3-4 kis pikkje nerrel szemben nem kerül elő'az a rendszer
lesz, mivel szanzadut nem licitált és Kelet kérdés, hogy pozitív vagy negatív szabad li
nem emelte a pikket. A partner kort sem citet játszunk-e. Ezért ha elfogadná az
emelt, így a gém valószínűtlen. Ha az uta invitet, ó' is el tudja intézni, hogy Dél olda
sok elégedetlenkednek, a Szolgálati Já láról vegyük fel a 3 szánt; ha viszont le
passzolja a 2 szánt, nagyon félnék attól,
rattal 3 treffig még elviszem ólcet.”
Lehet, hogy az lesz a partner pikkje, de hogy nem a legjobb helyen landoltunk.
Arvay Gyula: „24. Majd Észak 2 szán,
nem biztos. Lehet, hogy egy Törvényszegő'
Keletet f ogtunk ki, akinek van pikkje, de fél 3 treff, 3 kor licitjére passzolok, abban a
2 pikket mondani csaknem nullapontos hitben, hogy Észak tudja, a 2 pikkre tel
lapjával. Lehet az is, hogy Nyugatnak hatos jes laperóvel és/vagy kó'r támogatással
vagy hetes a pikkje: eddig csak egyszer lici kell jelentkeznie. 4Bxx, Vx, 4xxx,
tálhatott, nem tagadta a többlethosszúságot 4AKDxxx - 3 szán; 4xxx, VBxx, 4Dx,
a színében. Azonkívül szerintem nem egyér 4AKxxx - 4 kó'r. Biztos lesz, aki 2 kó'rt
telmű, hogy Észak szánt licitált volna pl. vagy 2 kárót licitál. Az utóbbit rossznak
4Kxx, Vv, fxxx, 4AD9xxx lappal. Mind tartom , mert könnyen 3-3 -bán leszünk
emellett könnyen lehet, hogy passz lenne a kénytelenek játszani.”
nyerő'.
Senki sem szavazott 2 káróra, ami külö
A Szolgálati Járatot választotta:
nösen azért rossz licit, mert Észak esetleg
Homonnay Géza: „34. Könnyen lehet, negatív kontrát mondott volna, ha kárója is
hogy 3 szánt kell játszani, és ez tűnik a lenne. A m i a 2 kó'rt illeti, Észak már tagad
ta a hármas kó’r támogatást. Ki licitálna 2
legépeszűbb útnak.”
A kik más utat kerestek a 3 szán felé, el kó'rt?
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Gál Péter: „2V. Nem túl informatív, de
a többi túl magasra visz.”
Két körrel viszont alacsonyan tudunk le
állni az 5-1 adutalálkozásunkban.
Winkler Gábor: „2V. Majd meglátjuk,
de biztos, hogy az én kezemből kéne a 3
szánt játszani.”
És a 2 köröd után hogyan fogjátok fel
venni? Gyanítom, ez sokkal inkább 2 kör
felvételhez vezetne. Viszont Gál-Winkler
néha játszanak egy párban; legalább tudni
fogják Észak helyén, mit várhatnak a part
nerük 2 kör licitjétől. Vajon kényszerítőnek
játsszák a 2 treffet?
Csepeli Miklós: „24. Mintha az ellen
fél itt sem volna.”
Na jó, ha az egyre-kettő még mindig
kényszerítő küzdelemben is, valamint paszszos kéz esetén is, akkor legalább elfogad
ható a 2 kór licit. (Még mindig 3 treffet
mondanék inkább, de ez más kérdés.) Ke
vesen mondták, hogy kényszerítőnek vélik-e
Észak 2 treffjét vagy sem, de a passzosok
nyilván nem, és a 3 treffesek valószínűleg
nem. Az egyik 2 kőrös is passzolhatónak
tartotta a két treffet:
Jakab Sándor: „24. A három treffhez
nem elég a pikk dáma többleterő' és a
treff is csak hármas. Két treffet nem szí
vesen játszanék jó ötös körömmel páros
versenyen.”
Észak szabadon licitált treffje nem álsá
gos szín, a treff találkozás legalább 5-3. A
kör találkozás viszont legfeljebb 5-2, ezért,
ha teljesíthető a két kör, akkor nehezen tu
dom elképzelni, hogy kilencnél kevesebbet
ütnénk trefffelvételben.
Más rendszerkérdés:
Szvitacs István: „24. Precíziósban biz
tosan 2 pikket mondanék. Itt azonban 2
pikket mondok!”
Egy másik érv a passz mellett:
Linczmayer Lajos: „Passz. Mivel a 2
treff tagadja a kór támogatást, a gém esé
lye minimális. (Dél kezével a 3 szán felvé
tel az egyetlen, ami szóba jöhetne.) Az
egyetlen védhető licit a 3 treff lenne, de

ezzel elriasztanám a beliben levő ellenfe
let, amit nem szeretnék.”
Ha Nyugat újranyit 2 pikkel és Észak meg
tudja kontrázni, máris beírhatjuk a 10-est
személyes szkórlapunkba. Viszont mit csi
náljunk, ha passzunk után 2 pikk-passzpassz következik? 3 treff, kontra vagy passz?
Befejezésül egy Fórumtag, aki már előre
is látja a 22 pontos gém kihagyását:
Szó'ts Gábor: „3*. Ha hatodik treff ász
dámája van és pikk fogása, nem fog
passzolni. (Nyilván harmadik pikk bubija
van, és húz a treff.)”
Vagyis „Ha feladvány, akkor csapda. ” Ez
a feladvány tulajdonképpen nem egy balul
sikeredett élő partiból származik, hanem a
komputerem osztotta ki, amint Fórumra
alkalmas lapokat kerestem. A teljes kiosz
tás ismeretében sem könnyű megmondani,
mi a legjobb felvétel: nehéz döntése lesz
Északnak, ha licitálunk, illetve Nyugatnak,
ha passzolunk, aztán a lejátszásban is meg
történhet sok minden. Másfelől, ha Észak
lapja valóban éBxx, 4xv, éxx, 4ADxxxx,
akkor a parti után újra meg fogjuk beszélni
a hármas magasságú indulások minimális
követelményeit, párosversenyen első helyen
mansban beli ellen. (Vagy talán azért pass
zolt első helyen ezzel a lappal, mert túl erős
a 3 treffhez?)
2. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
4ADB107, 4762, ♦AK105, *10
K
D
E
Ni
1*
34
24
passz
passz
passz
3*
passz
44
?
passz
4*
passz
Licit
5*
4*
passz
4 szán
4*/34
54
34/34
24/34

Szavazat
4
3
3
2
0
1
0
0

Pont
100
80
80
70
70
60
60
50
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Dienes: „Passz. Mivel amúgy is csak jó
Gémünk van, szlem is lehet. Találkozá
sunk van mindkét majorban, és az ellenfe lapértékelésem következtében mondtam
lek hallgatnak, nem zavarják a pároslicitet. 3 kört, s még kulcslicitet is adtam, így
Hát nem szép az élet? Vannak ugyan kérdé partnerem 4 kó'r licitjére semmi okom to
sek. A z egyik: megér-e a lapunk (még) egy vább erőlködni, tehát passzolok (köröm
amúgy is gyatra).”
invitet?
Keil: „44. Számomra nem teljesen vilá
Homonnay: „Passz. Valószínűleg kiáll a
gos a helyzet, de az biztos, hogy 3 kört ez
treff ász és 1-2 kó'r.”
zel a körrel nem mondtam volna. A 3
A másik kérdés:
Gál: „4 szán. Még vannak licitálatlan pikk szerintem pikk támogatás, tehát a 4
pikkel azt jelzem, hogy pillanatnyilag
értékeim, de vajon mi az adu?”
Ebben a kérdésben a vélemények majd nincs több mondanivalóm.”
Egyértelműnek tartottam volna, hogy a 3
nem tökéletesen oszlottak meg három
irányban: öten úgy vélték, kó'r az adu, né pikk az pikk, de már tudjátok, ebben a fel
gyen a pikk mellett voltak, és négyen re adványban mi az egyetlen, ami biztos...
Árvay: „5*. A 3 pikk - 4 káró után ez
ménykedtek abban, hogy a partner tudja.
Legalábbis én úgy számoltam a licitek és második menetbeli fogás és ígéri a pikk
kommentárok alapján, de, ami biztos: itt ászt. Észak 3 pikk licitje nem (feltétlenül)
kulcslicit, lehet 4Kxx, ¥AKDxx, 4xx,
semmi sem biztos.
«4xxx a lapja és nem tud máshogyan
A harmadik kérdés:
Bánki: „54f. Ha ez a másodlagos kulcs szlemre invitálni.”
Linczmayer úgy gondolja, a 3 pikk kulcs
licit sem elég a partner számára, akkor öt
majort játszunk. „Súlyra” az még benne licit lehet (dubló királlyal).
Tény, hogy a harmadik hetes nem álma
lesz. Ez a 17 AP szlemre alkalmas, az
ink adusegítsége, ha gémforszos licitben
egyetlen gond a kó'r minősége.”
Szerintem ez a probléma lényege: hogy’ emeljük a partner színét. Mit kellett volna
bírjuk rá Északot, hogy elsősorban a kór licitálni a 3 kó'r helyett?
Szó'ts: „4NT. Kulcslapkérdés pikkben.
színe minőségét nézze. A megfelelő' fekete
A
3V helyett 34-t licitáltam volna.”
színű kulcslapok mellett legalább két ma
Winkler: „54*. Lehet, hogy csak a treff
gasfigura és a bubi kell kórból: éKxx,
VKDBxx, fxx, 4A x vagy éxxx, VADBxx, kulcslicit kell neki. Jobb lett volna már 4
4xx, *Mx A szlemben ezekkel a példala treffet mondani.”
A 3 kó'r vagy a 4 káró helyett?
pokkal is bajok lesznek 4-1 kó'r elosztás ese
Csepeli: „54f. Már bánom, hogy nem 4
tén, és Északnak ki kell találnia, hogy a kó'r
tízes-kilences nem helyettesíti a hiányzó bu treffet (Splinter) mondtam a 3 kör he
bit (kivéve akkor, ha szívünk vágya egy adu lyett.”
A splinter tisztázta volna a helyzetet a
bubi impasszos szlem bemondása). Szvitacs kommentár nélküli 5 kó'rre szavazott, s külső' színekben, de szerintem az egyenes
nyilván aduminó'ség kérdésnek szánta. Én emeléshez képest még jobban eltúlozta vol
is annak játszom, de a BWS-ben ez a licit na a körünket.
Linczmayer: „Passz. Az adu segítségem
treff fogást keres (Hungárián Standard-ben
vajon mit jelent?), és fennáll az a veszély is, m inden képzeletet alulmúl. Azért sem
hogy Észak megérti a licitet, de jó adunak m ehetek tovább, mert lehet, hogy már az
5 kó'r sem teljesíthető (pl.: 4Kx,
véli a KD98x színét.
Aztán a Fórumtagoknak több mint a fele VDBIOxxx, 4x, *KDBx, vagy 4Kxx,
egy negyedik kérdéssel is foglalkozott: ki az, VD109xx, 4x, <4AKDB). A 3 kó'r licittel
nem értek egyet, annál a 4 treff splinter is
aki eddig licitálta Dél lapját helyettük?
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jobb. De mivel nincs kor támogatásom,
szerintem a 2 pikk licit a legjobb, mert le
het, hogy a 3 szán az egyetlen biztonságos
gém (pl.: 4Kx, VAxxxx, 4Dx, *KDBx).
Talán Dél második licitje volt az igazi fe
ladvány: a 3 kór helyett alternatívát javasol
tak pikkben, káróban és körben. Legalább
senki nem akart szánt mondani helyette.
Jakab: „44. Az a kérdés, mit jelentett
volna az alábbi licitmenet:
1 pikk - 2 kó'r
3 káró - 3 x
4 kó'r
Ha ez nem jelent jelentó's többleteró't, a
szingli treff bemondására inkább ezt hasz
nálnám. (Ha 3x = 3 kór, nem biztos, hogy
hármas kó'rt ígérek!) A 3 kó'r licit a három
kicsi kó'rrel amúgy vitatható. Attól van ez
a licitem, hogy 5-4-3-1 van használható jó
négyes káróval és szingli treffel, csak ezt a
partnerem sosem tudja meg!”
A többleterő' kérdése mellett Észak 3 kó'r
viszonválasza a második menetbeli 3 ká
rónk után egy másik hátránya ennek a licit
nek: mivel a négy kó'r már nem ígér feltétle
nül hármas kó'rt, a szingli treffet sem sike
rült érzékeltetni. Még egy hátránya: ha 3x =
4 káró, akkor valószínűleg majd a hatos
magasságon sikerül megértetni a partnerrel,
hogy kó'r licitjeink nem kulcslicitek, hanem
korrigálásnak szántuk ókét. Ha a színünk
emelésétől félünk a legjobban, általában
jobb, ha nem mutatjuk be azt a színt.
Én is a 4 pikkre szavaztam, de úgy képze
lem, hogy ez nem okvetlenül zárólicit. Észak
tudja, hogy én nem tudom, mi az adu. A li
citvezetése - bár soha sem mondott kulcsli
citet, mind a három licitje színt jelentett szlemérdekeltséget sugall. 3-5 major elosz
tással és szlemre alkalmatlan lappal kerülje
a félreértés lehetőségét és azonnal zárja le a
licitet 4 kó'rrel a 3 kó'r után. A z adott licitme
netben tehát a 4 kó'rje olyan passzolható,
„Utolsó Vonat” licit: „szlemérdekeltségem
van, de nem tudok biztonságosan tovább
menni. ” Erre a 4 pikkemet úgy képzelem,
mint olyan passzolható „Legeslegutolsó Vo

nat” licitet: „nekem is van szlemérdekelt
ségem (anélkül passzoltam volna), de én
sem merek 4 fölé menni. ”
Túl ezoterikus? Nincs az az Észak, aki
megértené? Talán. De legalább megpróbál
tam, s még mindig lehet, hogy 4 pikk amúgy
is a nyerő'felvétel. Menjünk tovább... (Most
nem állom meg. hogy beleszóljak. Steve.
ez már nem ezoterikus, ez kacifántos.
hogy ne mondjam...hm. Menüink to 
vább! A szerk.l
3. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4A9, VAD93, ♦KD543, *43
Ny
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Mit licitálsz?
Licit
24
1 szán
1 szán/1 4
2V

Szavazat
6
4
2
1

Pont
100
90
80
50

Szvitacs: „1 szán. Erre a helyzetre
nincs igazi jó megoldás.”
Csepeli: „1 szán. Kötelező'házi feladat.”
Ez a két Fórumtag eltalálta, miben sántikálok itt. Az 1., 2. és 4. feladványt a kom 
puterem osztotta ki, az 5. éló'partiból való,
de ezt a „tankönyvből”szedtem ki, méghoz
zá a „Problematikus Laptípusok”c. fejezet
ből A szavazatokból úgy látszik, sok iskolakerüló'van a Fórumban.
A szavazat tulajdonképpen szorosabb,
mint amilyennek látszik. Bánki és Szó'ts
szeretett volna 1 szánnál indulni az 1 káró
helyett, de 2 káróra, illetve 1 szatíra szavaz
tak; Linczmayer (2 káró) is kedvező' véle
ménnyel volt az 1 szán indulásról. Ha meg
változtatnám ezeket a liciteket (Linczmayerét felezve), akkor az eredmény az lenne: 2
káró 4, 1 szán indulás 4, 1 szán viszonvá
lasz 3. A névtelenség védelmét adjuk annak
az egy Fórumtagnak, aki 2 kó'rre szavazott.
Árvay: „24. Nem-licitált fedetlen szín

24
nel nem célszerű a szan-pozíciót elfoglal
ni. A 2 kör riverz nem jön szóba.”
Pedig nem kevesebb m int négy Fórumtag
szóba hozta, ám csak azért, hogy rosszall
hassák. A 2 kó'r elutasítása mellett kevesen
tudtak jót mondani a választottjukról, mint
ahogy az lenni szokott, amikor sok rossz
megoldás közül a legkisebb rosszat kell ke
resni.
Gál: „24. A többi még nagyobb hazug
ság lenne.”
Jakab: „14 helyett 1 szán. Mert ha nem
ezt teszem, a későbbiek során nagyobbat
hazudok.”
A hazudozás a kulcsszó itt. Ezzel a lap
pal az igazat nem tudjuk megmondani, me
lyik tehát a legkisebb hazugság: erős egyen
letes, gyenge egyenletes, vagy minimális egy
színű lapunk van? A Fórumtagok elfogad
hatatlannak tartották azt a hazugságot,
hogy négyes körünk és legalább ötös kárónk
van néhány képzeletbeli bubival vagy tízes
sel. A z ősrégi tankönyvek még egy megol
dást javasoltak: az egyik kis kárót a körök
közé tesszük, s 1 kőnél indulunk, de ez
annyira kiment a divatból, hogy a Fórum
tagok meg sem említették, még szidalmazás
céljából sem. A modern divat szerint:
Winkler: „14 helyett 1 szán!!! Szerin
tem csak az elfogadható.”
Szó'ts: „INT. A legkisebb rossz. Miért
nem indultam 1 szánnál?”
Esetleg azért, mert nincs egyenletes elosz
tásod. Vagy azért, mert erős 1 szán indulást
játszunk. Ennek a lapnak az igazi értéke in
kább 14 ponthoz áll közelebb, viszont ha
teljes mértékű 15 pontosnak tartjuk, milyen
messze lehet a modem riverz minimumá
tól? Mindenesetre érdekes számomra, hogy
itt ennyien akarnak 1 szánnál indulni 2-45-2 elosztással, de az 1. feladványban senki
sem említette az 1 szán indulást 2-5-3-3 el
osztással (és tízeseink is voltak a 15 pon
tunk mellett). Az 1.-ben én sem indultam
volna 1 szánnál, csak csodálom, hogy eb
ben mindenki egyetértett velem.
Bánki: „24. Egy szánnál indultam volna!
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(Mint a többiek.) Most már az 1 szán vi
szontválasz azért rossz, mert ahhoz túl erős
a lapom. Csapatversenyen nem nyerő lefe
lé értékelni a lapot. A 2 káró viszontválasz
16 FP-ig terjed, abba ez a lap belefér.”
Ponterőben belefér, de a színminőség
nem igazán kompenzálja a hatodik lap hiá
nyát. Észak hatos kárót remél tőlünk; ha
erre az egy rossz esetre építjük a válaszoló
viszonválaszait, szétesik egész konstruktív
licitstruktúránk.
Dienes: „24. A 2 káró és az 1 szán kö
zött választhatok, riverz erőm nincs. Ha 1
szánt mondanék, a későbbiek során ne
hezen tudnám érzékeltetni, hogy annál
picit erősebb a lapom. Ezért: 2 káró.”
Homonnay: „2 4. Ez még a modem fel
fogásban is 1-2 tízessel alatta marad a
riverz erőnek.”
A zok a tízesek képzeletbeliek - úgy, mint
a hatodik káród.
Keil: „1 szán. Nem látok más meg
oldást.”
A többiek láttak más megoldást, de jót,
azt nem. Talán nincs is. A z utolsó kom
mentár összefoglalja a Fórum többségi vé
leményét:
Linczmayer: „24. A 2 kó'r riverz lenne a
legjobb licit, ha precíziós treffet játsza
nánk. De Standardban legalább 4Ax,
VAD 109, 4KDB10x, ♦xx kellene hozzá.
Az 1 szán akkor nyer, ha Észak lapja gyen
ge és nincs káró támogatása (pl.: 4KDxx,
VKxx, 4x, #xxxxx). A 2 káró akkor nyer,
ha Észak lapja erős(ebb) és van káró tá
mogatása (pl.: 4Kxxxx, VKxx, 4Axxx, ♦x
vagy 4Kxxx, VKB, 4Axxx, ■ÉAxx). Az is le
het, hogy a 3 szánt Észak kezével kell ját
szani. Ezzel a lappal, a várható 1 pikk vá
lasz miatt, az 1 szán indulás is szóba jön.”
4. Csapat, K-Ny beli. Dél lapja:
4D85, VA, 48754, *AK432
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* : gémig kényszerítő
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Mit licitálsz?

Árvay: „3 szán. Nem tudok jobbat.”
Winkler: „3 szán. Hát majd meglátjuk.”
Csepeli: „3 szán. Nem elég tudomá
nyos, de jobb nincs.”
A 3 szanosok megnyerték a szavazást, de
- mint látjuk - a kommentárjaik éppenség
gel nem sugároznak végtelen boldogságot.
Hátha a tudományosok jobban örülnek a
megoldásuknak...
Gál: „34. Ebből van legalább figurám.”
Keil: „34. A partner nem adott azonnal
szleminvitet, tehát a jó gémet kell keres
ni. Szóba jöhet a 3 szán és az 5 treff. A
nem licitált színekben valahol baj lehet,
hiszen a partner nem mondott 3 szánt. A
3 pikk bemondásával segíthetem a helyes
döntést, bár ez sem tökéletes megoldás.”
Négy kór nem jöhet szóba ?
Bánki: „34. A forduló legnehezebb fel
adványa. 5 FP és 4-5 lap legalább várható
a partner lapjában pikk és káró színek
ben. A legvalószínűbb gém a 3 szán, szo
rosan követi az 5 treff és a 4 kör. 11 ütést
nem látok, a 4 körben pedig kirövidülhet
a felvevő. A 3 pikkre káró fogással be
tudja mondani a 3 szánt. Jó hatos körrel,
vagy jó treffel, káró fogás nélkül a négyes
magasságon licitálja a megfelelő színt.”
Legalább láttad a 4 kör lehetőségét, de
szerintem nincs akkora veszélye a kirövidü
lésnek, ha valóban hatos a színe, és nem hi
szem, hogy jó hatos kórt fog a kezében vélni,
ha éx. YDB9432, +AKx, 4Dxt a lapja.
A z én Bridzs-Bibliámban az Első' Paran
csolat úgy szól: „Támogatással emeld a part
nert. ”Nyilván más hitet vallanak azok, akik
az 1. és 2. feladványban ideiglenesen el akar
ták hallgatni a partner elől a találkozást; ná
lam a késleltetett emelés (a rendszer szabta
kivételektől eltekintve) arányosan kisebb tá
mogatást ígér, nem pedig azt, hogy a fit már
régóta megvan, de csak most lett kedvem be
jelezni. Ha Észak is a szektámhoz tartozik, a
2 kó'rje egyelőre nem feltétlenül hatos kórt
ígért, de ötös kó'rjét nem ismételte volna, ha
legalább hármas treffje van (nem találok se
hol sem olyan rendszerleírást, amiben az

Licit
Szavazat
3 szán
6
34
3
34
2
24/2 szán 0
passz
0
1
3V
54
1
34/2 szán 0

Pont
100
80
80
70
60
50
50
50

Ha valaki 1 szánnál akart volna indulni
az 1. feladványban, 100%-os lett volna a
forduló: minden feladványban legalább egy
panasz lett volna eddigi licitvezetésünkról..
Homonnay: „3 szán. Szerintem az elő
ző körben 3 kárót kellett volna mondani,
nem 2 szánt.”
Szerintem a 2 szán helyetti 3 káróval csak
azt érnénk el, hogy soha ne derüljön ki,
van-e treff találkozásunk. (A kommen
tárok alapján néhány Fórumtag talán nem
is bánná, ha a treff találkozásunk homály
ban maradt volna.) Persze ez nem azt jelen
ti, hogy az ember boldogan, dalolva licitálta
volna azt a 2 szánt (de mi mást mondhatott
volna?), mert a treff találkozás kiderítése
mellett a licit mást is eredményezett:
Linczmayer: „3 szán. Eddig azt sikerült
elintéznem, hogy a rossz oldalról játsszuk
a 3 szánt. Ezt nem szeretném tovább ron
tani. A 2 szán helyett 2 pikket licitáltam
volna (persze jó lenne, ha erre a rendszer
legális lehetőséget is adna).”
Nem szívesen legalizálnám azt, hogy
gémforszos 4-x-y-6 elosztással 1 pikket kel
lene válaszolnom a partnerem 1 kór indu
lására, de a rendszer most is megengedi,
hogy természetes színként tüntessük fel a
harmadik dámát. Nem is rossz megoldás.
Szvitacs: „54. Eddig kényszerítem ma
gam.”
Oké, de mi a nagy sietség? A közhely sze
rint könnyebb kilencet ütni, mint tizenegyet, s
most az egyszer igaza is lehet. Ha most azon
nal be kell vágni a végkontraktot, a durr-bele
3 szán sanszosabbnak tűnik nekem.
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egyre-kettős válasz sima emelése háromra rekedjek? Maximum dubló pikkje és ká
többleterőt ígérne). A késleltetett emelése le rója van partneremnek. Ez nem túl bizta
hetne dubló dáma is, de nem tudok kirakni tó az esetleges 3 szánhoz. Öt treffhez meg
olyan dubló treff dámás 3-5-3-2 elosztású inkább 2-6-1-4 vagy legalább 3-5-1 4 el
lapot, ahol 3 treff lenne a legjobb licitje, ezért osztásával lenne sanszom. (Lehet, hogy
a kó'rje (csaknem) biztosan hatos. Hatos nincs benne gém?) Végülis az amúgy
kó'rje mellett a treffje lehet jó dubló, de a trükkös 3 káró licittel adok egy esélyt,
majorcentrikusság miatt egyházi diszpenzá- hogy bemutassa 2-6-1-4 vagy 2-5-1-5-es
ciót kap, ha x-6-y-3 elosztással nem emeli elosztását, ami eldöntheti a jó gémet. Ha
azonnal a treffet (6-4-gyel az emelés elmu pedig 3 szánt mond, 5 treffre ugróm, hisz
lasztása már vétek, de gyónás révén /őszinte ez esetben könnyen lehet, hogy nincs ká
bűnbánót mellett/ elnyerhető a feloldozás.) ró tartásunk.”
Ha elvárom a partnertől, hogy minél ha
Hogy ötös treffel is ismételné az ötös kőr
marabb emeljen, akkor ezt viszonoznom is jét emelés helyett? És tűröd, hogy így sérte
kell. A hármas kór segítséget már letagad gesse a felvevőtechnikádat? Ez már eret
tam; ideje, hogy a kis dubló segítséget m u nekség - kár, hogy a keresztes háborúk ki
tassam be, de az sincs, ezért a szingli ász mentek a divatból.
nak pótolnia kell. Nem örömmel választom
A trükkös 3 káró után következzék a tu
ezt a licitet, de nem nagyobb örömmel szín dományos 3 káró:
lelnék pikk fogást a harmadik üres dámá
Szó'ts: „34. Ha 3 kórt mond, én 3 pik
val, vagy kárót a negyedik nyolcassal. Vi ket (segítség!); ha 3 pikket, én 3 szánt; ha
szont ez a licitem nyilván nem jöhet szóba, 3 szánt vagy 4 treffet, passzolok. Gusztus
ha Észak nem tudja, m it jelent.
talan egy feladvány.”
Úgy látszik, a következő két Fórumtag
Ha nem választjuk a durr-bele 3 szánt
más felekezethez tartozik:
(és lemondunk a négy körről, ha Észak
Jakab: „3 szán. Legszívesebben le nem tudja negyedszer is licitálni a színt), ez
passzolnám a 3 treffet. Ötös kó'rje, négyes látszik a legjobb tudományos útnak a
treffje és minimális lapja van. Öt treff csak végkontrakthoz. A kkor is annak tartanám,
kirakott lapokkal teljesíthető.”
ha nem lenne ott az a hízelgő utolsó m on
Négyes treffel ismételné az ötös kőrjét? Ha datod.
rajtam múlna, az ilyesmiért egy látogatás jár
na az Inkvizíciótól. Utóiratban Sanyi azt írja 5. Páros, ált. beli. Dél lapja:
a mostani fordulóról: „Egytől egyig minősí 4B1083, VK94,4A83, *A 72
D
K
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tett ‘mocsok’ lapok. Nem szerettem volna Ny
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Dél helyén ülni ebben az oktávban. ” Na jó,
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kat. (Nekem mindig lehet hízelegni, sőt, meg
vesztegetni is - Precíziósoknak árkedvez Mivel indulsz?
mény!) Különben egyetértek Veled a passzt il
Szavazat Pont
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ját magunk által adott gémforszot.
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emelni treff színemet, így lapja rossz 15A dolog lényege...
ben limitált. Ezek után melyik gémre tö
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Jakab: „¥4. Ebbe a nyögvenyelős li
citbe passzívan kellene indulni, csak me
lyik az?”
Pontosan. A begyötört ( “nyögvenyelős”is
jó szó rá) gémek ellen passzívan kell indul
ni. A felvevővonalon nem lesz többleterő
vagy említésre méltó elosztási érték; a telje
sítéshez a felvevőnek általában szüksége
lesz kedvező elosztásra, vagy ellen vonali se
gítségre. A pikkünkből látjuk, hogy kedvező
elosztást nem fog kapni, tehát miért akarja
a Fórum döntő többsége az ellen vonali se
gítségnyújtást megkísérelni? A király mellőli hívás egyáltalán nem passzív, hanem na
gyon is aktív. Amikor a licit is, a lapunk is
ordít passzív hívásért, nem tudom megérte
ni az aktív kör hívás népszerűségét.
Gál: , y 4. Nem mindenki fogja bemon
dani, buktatásra kell játszani.”
Linczmayer: „V4. A gémet invit után
mondták be, ezért nem szűr ellen kell ját
szani. Ugyan lehet, hogy a passzív ellenjá
ték a nyerő, de a treff szín fenyeget.”
A fenti két Fórumtag aktívnak tartja a
kör hívását. A z adott premisszából kiindul
va jogos a levont konklúzió, csak a pre
misszákkal nem értek egyet. A gém esélyei
nem javultak attól, hogy sok asztalon nem
fogják bemondani; az asztalon gyakran
egyenletes lap lesz, ezért a felmagasodó treff
veszélye lényegesen csökken. A szűrök ellen
főleg azért nem kell játszani, mert a kezem
ben látok három biztos ütést. Mivel egy va
lószínű negyediket is látok ugyanott, kere
sek egy passzív indulást, amely a legkevésbé
veszélyeztetné a három biztos és egy valószí
nű ütésemet.
Ámde - mint ahogy Jakab kérdezi - hol
van passzív hívás a kezemben? Erre megy
ki a játék ebben a „minősített mocsok”fe 
ladványban, de, ami biztos: a kis kör hívás
nem passzív.
Legalább egy vigaszunk van. A z indítóki
játszási feladványban - nemde - senki sem
fogja kifogásolni Dél licitálását?
Szó'ts: „V4. Megkontráztam volna a
44-et.”
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Ha sok helyen bemondják a gémet, ezzel
arányosan nőtt a -790 veszélye. Ha kevés
helyen mondják be, a bukásonkénti 100
pont is nagyon jó parti lesz. Tehát páros
versenyen a kontra 70-80 százalékos parti
helyetti totál topszkórt kereshet, de 40-50
százalékos parti helyetti osztatlan nullát
kockáztat. Inkább csapatversenyen kont
ráznék: míg a +6201-790 5 imp-s veszteség
és a -100/+200 3 imp-s nyereség többnyire
jelentéktelen kisszvingek, ha több bukás
van benne, a +500-ból induló írásunk
nagyszving a semmiből.
Térjünk vissza a f ő kérdésre...
Keil: „V4. Ez is adhat ütést, akárcsak
bármely más indulás. Viszont úgy érzem,
ütést csak ezzel az indulással szerezhe
tünk.”
Vagy azzal, hogy mégis találunk egy olyan
hívást, amely elegendő passzivitást nyújt,
aztán megvárjuk a négy nekünk járó ütést.
Szvitacs: „V4. Ha a partnernél találok
egy kör figurát, akkor a felvétel el fog
bukni.”
Homonnay: „V4. Gyakorlatilag bármi
vel ütést adhatunk, de ha a partner 3-4
pontja között ott a kor dáma, akkor ez
azonnal buktat.”
Mindenki reménykedik a partnernél levő
kór dámában. A z indítókijátszásuk után ez
érthető, de nem látom, miért váljon valóra
a reményük. A licit és a kezünkben látható
lapok alapján egyetlen hasznos figura vár
ható a partnertől: ha az éppen körben van,
szép az élet; ha pikkben van, a parti nagy
valószínűséggel magától bukik; ha viszont
káróban vagy treffben van, akkor most
tényleg aktív játékra kell majd kapcsol
nunk, hogy visszaszerezzük azt az ütést,
amit beletömtünk.
Aki figyelmesen olvasott a sorok között,
talán ráérezett, hogy nem tartom túl jónak
a kór hívást. A következő két Fórumtag leg
alább körülnézett, van-e más szóba jöhető
hívás...
Bánki: „V4. A legkisebb rossz. A pikk
szín bontása ütést adhat, a treffé tempót.
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A káró könnyebben szabadít ki ütést az és (2) az asztal biztosan nem rövid a szín
ellenfélnek, és jelzi indító kijátszási gon ben, és lehetőleg a felvevőnél is legyen né
domat. Kó'rbó'l elég egy dáma a partner hány belőle. A z első feltétel nem szorul kü
nél a buktatáshoz. Esetleg egy B(10) is, lönösebb fejtegetésre. A második feltétel
ha van a felvevővonalnak 3-3-as kőrje, azért fontos, mert ilyen esetben nagy való
színűséggel úgyis úgy kezelnénk a színt,
vagy ha elvéti a bem enetelt.”
Odáig egyetértek Veled: a pikk indulás hogy kihagyjuk az első menetet. Tegyük fel,
vagy az egyik minor ász lehívása még rosz- hogy itt sikerül ütéstömés nélkül megúszni
szabb mint a kör indulás. Tehát pikket ne, az indítókijátszást, pl. körrel az asztali dubászt ne, kört ne - maradt négy lap a ke ló nagygábliba indultunk. Jó, nem adtunk
ütést. A felvevő kézbe megy aduval (nyög
zünkben...
Dienes: „V4. Köztudott, hogy szívesen egyet, amikor Észak kimutat) és treffet hív
indulok aduval, de ez nem az az eset az asztal negyedik-ötödik király-bubija
(okom nincs rá [és nyomós okod van elle vagy király-dámája felé. Kicsit teszünk,
ne - S. S.J). Miután ász alól még veszélye nem? Hát tegyük ezt anélkül, hogy előtte
megkíséreljük az ütéstömést más színben!
sebb, marad a kor 4.”
A passzív értéke mellett az ász alóli hívás
Legalább gondolkoztál a legjobb alterna
tíván, azért visszahívom az előző feladvány megtévesztő célt is szolgálhat, ha az aszta
ban indított keresztes hadjáratot. Különben lon lesz a kisgábli és a dámát szorongató
is, most én fogom az eretnekséget hirdetni. partnernek nincs akkora hosszúsága a szín
Belénk oltották, milyen rossz dolog az ász ben, hogy ütésben hagyná a bubit.
A káró ász alóli hívás itt nem jön szóba,
alóli hívás szín felvétel ellen. Ez a tanítás a
legtöbb esetben igaz is, de vannak kivételek. de a kis treff hívás ebben a helyzetben meg
Aktív szituációkban rendkívüli körülmé felel az összes kritériumnak. Passzív hely
nyek kellenek az ász alóli hívás indoklásá zetben nyilván jobban szeretnék a káró Dhoz, de ez nem aktív helyzet, tehát ezekkel B-10-9-ból hívni, de nem azt osztották. Az
nem foglalkozunk itt.
első menet treffet valószínűleg úgyis kihagy
A passzív(nak szánt) ász alóli hívás két nám, hát meg is teszem azt mindjárt az in
feltétel mellett jöhet szóba: (1) nincs jobb, dítókijátszásnál.
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Winkler: „42. Hát nem biztos, hogy túl
népszerű indulás lesz, de nem nagyon ta
láltam jobbat.”
Talált mindkét ponton: nem volt túl nép
szerű, és (szerintem) nincs is jobb.
Mindenesetre a körrel indulók nyerték a
szavazatot, legyen az övék az utolsó szó.
Mivel az aktív indulás passzív helyzetben
idegen tőlem, legyen idegen nyelven a szó:
Csepeli: „V4. Go with the room. [kb.:
‘kövesd a mezőnyt’- S. S .j”
Ezzel az érvvel el tudom fogadni a kis kór
hívást. A mezőny három pikket vagy négy
pikket fog játszani, és kis kór indulást fog
nak kapni. Beírjuk az átlag körüli partit, és
a maradék 29 leosztásban próbáljuk meg
nyerni a versenyt. Illetve a következő'fordu
lóban, mert ez volt mára az utolsó parti. Két
hónap múlva folytatjuk.

Mit licitálsz?
2. Csapat, É -D beli. Dél lapja:
4 -, VK3, 4AKB1074, 4B10852

Ny

É

K

D

14
2V
44
?
Mit licitálsz?
3. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4KDB6, V8, 47, 4*AKD 10943

Ny

É

K

O

14
passz
passz
?
Mit licitálsz?
4. Páros, K-Ny beli. Dél lapja:
4KD62, VAK7, 4KB4, 4D83

Ny

É

K

-

-

-

0
i£*

passz
24*
passz

IV
passz
24

passz
passz
passz

14
kontra
?

* : 1 szán indulás = 15-17

Mit licitálsz?
5. Csapat, ált mans. Dél lapja:
4DB108, ¥842, 497, 4KDB9

LICITFÓRUM 13.
feladványai
1. Páros, ált mans. Dél lapja:
4AK4, VK97, 40862, 4*983

Ny

í

K

D

2£

passz
kontra*

passz
passz

1♦
?

* : negatív

Ny

É

K

0

24*
4V

kontra
passz

1 szán
3V
passz

passz
passz
passz

* : transzfer körre

Mivel indulsz?
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Játszani csak
pontosan, szépen ...
először m egtanultuk
az impasszolást,
később, hogy m ikén t kell
elkerülni azt -

Ez az írás a kezdők és haladók előrejutá
sát igyekszik a m aga szerény szintjén
meggyorsítani azon az úton, ami a jó játé
kossá váláshoz vezet.
A magyar nyelvű szakirodalom fukarul
bánik a jó játékos ismérveinek, tudás
többletének bemutatásával. Jelen öszszegzó'nek, rendszcrező'nek szánt írásom
ba az itt-ott felcsipegethető morzsák mel
lett a saját elképzeléseimet is becsem
pésztem, néha idézek, egyes fejezetek pe
dig talán már (köz)ismertek.
A fejezetek többsége önmagában könyvnyi terjedelmű lehetne. Sokat nálam avatottabbnak kellett volna megírniuk, de ók
úgy látszik, ezért nem hajlandók tollat ra
gadni - remélem, e röpirat-féle olvastán,
ellene, vagy védelmében vitába szállván,
mindnyájunk okulására, majd igen.
Általában az egyes fejezetek végén hi
vatkozom a Bridzséletből ajánlható iro
dalomra. A legfontosabbnak a 7. fejezet
végén felsoroltak ism eretét tartom.
Hogyan válhatunk jó játékossá? A
nagymestert véleményem szerint a töké
leteshez közelítő technikai (lejátszás, in
dító kijátszás, ellenjáték) ismereteken és
a kidolgozott (támadó és védekező vona
li) licitrendszeren kívül nagy adag küzde
ni tudás, egészséges önbizalom és empá
tia jellemzi. Alapvetően vagy kínnal-verítékkel azzá válva, de „zsugás" alkatnak és
igen jó lap- és helyzetértékelőnek kell len
nie. Widder Lajos szerint: a sikerhez el
m életi felkészültség, ötletesség, jó techni
ka, fegyelmezett idegrendszer és nagy
küzdőképesség szükséges.
Nálunk a mesterszint eléréséhez nem
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kell sok: a jó lapértékelés és helyzetmegíté
lés, harcosság mellett közepes lejátszási
technika (kb. az egyszerű beszorításig), li
citkultúra (egy jó támadóvonali és egy jó
ellenvonali licitrendszer haladó szintű is
merete) és annak a partnerrel azonos al
kalmazása bőségesen elegendő'. Az emlí
tett tényezők közül az egyik hiányossága
a másikkal ellensúlyozható.
Sajnos (vagy szerencsére) saját ered
ményességünknek egyik meghatározó
eleme a partner és a csapattagok tudása,
játékereje. Ez ügyben közös elemzések,
együttes tanulás, a jó hangulat megte
remtése és megtartása sokat segíthet.
Nem kell a partner(ek)hez ragaszkodni:
ha nem tudja tartani velünk a lépést, bi
zony, meg kell próbálni erősebb, harco
sabb személyt találni helyette.
1. A partner ismerete
és viszony a partnerrel
Jó, ha a páron belül van egy „zsugás”. A
másik fél sokat profitálhat a ravasz(kodó)
zsugás jó és kevésbé sikerült kísérletei
ből, lap- és helyzetértékeléséből, vala
mint rákényszerül a leosztás közben ki
sebb rejtvények megoldására és többször
is láthatja az ellenfeleket nehéz döntési
helyzetben. Véleményem szerint két
„könyvjátékos” együtt nem tud tartósan
kiemelkedő eredményeket elérni. Két
zsugás együtt jobb egy fokkal, de sokszor
túlzásba fogják vinni, egy leosztás egy
trükknél,csavarnál többet nehezen bír el.
A partnerrel szemben csaknem mindig
megértőnek, elfogadónak kell lenni! A
leosztások között nincs helye beszédnek,
elemzésnek, legfeljebb egy addig meg
nem beszélt licithelyzet, jelzés gyors tisz
tázása fér bele. Minden más rontja a part
nerkapcsolatot, időt és energiát vesz el a
gondolkodástól, csökkenti a koncentráci
ót. Mint tudjuk, Avarelli-Belladonna leg
hevesebb vitáinak tárgya: az ebédnél el
fogyasztott spagetti minősége volt.
Legföljebb tégy egy pontot a saját ered
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ménylapon az adott partihoz: a verseny
után lesz miről beszélgetni! Persze, a fel
vevőjáték magánügy, arra kár szót veszte
getni, ha már az adott illetőt választottad
partnerül.
Hazai körkép Jellemző példa veszekedési
módszerre: ha a nagymester a partnere
hibáján már végképp nem tudta türtőz
tetni magát, a parti végén kivette a tokból
a szkórlapot és meg sem nézve, szótlanul
partnere orra elé tartotta, tekintse már
meg, a többiek mennyivel jobban döntöt
tek, mit ér az ő ötlete. S volt, aki heves vi
tája végén már ilyen szavakra is ragadtat
ta magát: - X., nagyon kérlek, töröld ki a
nevemet a telefonkönyvedből!
Az én jelenlegi partnerem nem vesze
kedős, csak akkor szól, ha én valamit igaztalanul mondok neki. Sőt van olyan ma
gyar mester is, akivel nem lehetséges
összeveszni: finom kedélyességgel inkább
magára vállalja a hibákat mások helyett is.
Még egy történet: magyar nagymester
játszott ellenünk partnernőjével, aki elté
vesztett egy kétszínű ellenvonali licitet
(Ghestem), s ez azonnal látszott is visel
kedésén. A nagymester kétszer is úgy lici
tált, mintha partnernőjének ténylegesen
az ígért színei lennének, csak harmadjá
ra, a kontrázva sokszor bukó ötös magas
ságon, az ellenfelek unszolására közölte
azt, ami kezdettől nyilvánvaló volt: való
színűleg licittévesztés történt.
Irodalom: Hogyan viselkedjünk bridzspartnerünkkel? (Bridzsélet 1991 - Kádár
K. fordítása)
Marty Bergen: A jó partnerség húsz
parancsolata (Bridzsélet 1989 - Bíró L.)
Marty Bergen: Óhajt Ön kedvelt partner
lenni? (Bridzsélet 1997 - Dörnyei G.)2*
2. A licitrendszer megválasztása és azon
belül az indítások ponthatára, jelentése
Nincs „legjobb” licitrendszer, ha volna,
mindenki azt játszaná. Többek szerint
kezdőként a leghasznosabb valamely ter
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mészetes rendszerrel megismerkedni,
majd áttérni egy erős treffes „szisztem”-re. Jól kell(ene) ismerni az ellenfe
lek licitrendszerét, annak válasz-struktú
ráját is, végül dönteni: maradok-e ennél,
vagy visszatérek a természetes rendszer
hez. Persze, az erős treff is jórészt termé
szetesen vezeti a licitet, és magasabb szin
ten a természetes rendszer is hemzseg a
beépített konvencióktól. A már bevált
rendszerek harcát a beépített konvenciók és
a rendszer, a válasz-struktúra kidolgozottsá
ga dönti el. Példák:
1. A világbajnok Dallasi Aszok csapata
a későbbiekben erős treff rendszert ját
szott
2. Az idősebb magyar mesterek ódz
kodtak a Standardtól: kizárással nagyon
sebezhetőnek tartották az 1 minor színin
dulásokat tág színhosszuk és ponthatáruk
miatt.
3. A Standard 2 treff indulás viszonylag
magas, önkizáró.
4. A Precíziósban sebezhető az 1treff és
túl magas a 2treff indulás.
5. A Standardban kényelmes licitálni,
hosszú távon játszva nem fárasztó.
6. A Szuperprecíziósban az 1 treff után
a szlemek licitje szinte automatikus.
7. Állítólag: a Precíziós csapatverseny
rendszer, a Standard inkább párosverseny-rendszer.
A partnerrel való egyeztetés kérdése az
adott rendszeren belül az indulások, vá
laszrendszerük és azok ponthatárainak
megválasztása. Itt döntő a gyakoriság, a
sebezhetőség, a válasz- és viszontválasz
struktúra felépítése. Jó példa, hogy erős
szanzadu indulás után transzfereket érde
mes alkalmazni, gyenge szanzadu indulá
sok esetén nem: ott nem feltétlenül a 1012 FP-os lap a védendő erős, villás kéz, s
kevesebb ponttal a vonalon nem éri meg
az ellenfél licit-lehetőségét bővítő, kont
rázható transzfer bemondást használni.
Nem kell félni a gyenge és elosztásosabb szanzadu indulásoktól, az egyezte
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tetten gyenge egyes színindulásoktól, csak
be kell tartani az invit-ponthatárokat.
Jó, ha nincs nagyon ritkán előforduló
indulásunk. A túl gyakran előforduló in
dulások pedig tágak és emiatt kizárással
sebezhetők.
Az erős mesterséges indulások ellen ér
demes a kontrát és a sima színijeiteket
adott, jó minőségű szín bemutatására (hí
vásirányítás), a szanzadut és az ugró licite
ket két- és háromszínű lapok, valamint ki
záró egyszínű lapok bemutatására (zavar
keltés, mentés előkészítése) használni.
Az állandó partnerrel hosszú órákat
kell eltölteni versenyen kívül a licitegyez
tetéssel, ahová mindkét fél megbeszélen
dő licithelyzetekkel, konvenciókkal stb.
érkezik. Legalább félévente kell (kellene)
ilyen.
Irodalom: Jeff Rubens: Partnership és
konvenciók (Bridzsélet 1980- VillányiÁ.)
IványiA.: Hogyan tanul(t/j)unk bridzsezni? (Bridzsélet 1997)
3. Az ellenféllel való viselkedés
Az ellenféllel nem bonyolódunk vitába,
mert az abból adódó idegesség rontja a ké
sőbbi eredményességet. Továbbá nem ok
tatjuk ki: arra senki sem szorul rá. Ha az
ellenfél valamit kifogásol, fel kell világosí
tani arról, hogy figyelmét bizonyára elke
rülte: jogában áll a tornavezetőt hívni.
A legjobbak az ellenfél hibáit - ha ká
rosodás ebből nem éri őket - elnézik.
Megesett világversenyen, hogy valaki le
passzolta partnere 2 treff kényszerítő in
dulását. Az ellenfelek szinte egyszerre
szóltak, hogy vegye vissza a passz-kártyát
és licitáljon nyugodtan.
Lásd még a 10.3. fejezetet. A fair play és a nyugodt lelkiismeret - többet ér a „ha
szonénál. 4
4. Felkészülés a versenynapra
és egy adott leosztásra
Ismert eset, hogy egy magyar élcsapat ka
pitánya a keddi fordulót megelőzően állí
tólag hétfő esténként végigtelefonálta a
csapattársakat: ugyan, otthon tartózkod

BRIDZSÉLET
nak-e? Egyre inkább igazat adok neki,
bár csapatkapitányként nem követem
módszerét.
Egy versenynapra „kisimultán” kell
megérkezni, aznapi ideges hangulat,
gyötrő gondok, alkohol nem fér bele - ki
véve az alkoholistákat, akiknek állítólag
csak az itallal megy. Jó, ha közvetlenül a
verseny eló'tt szép helyen sétálhatunk vagy
üldögélhetünk negyedórát-félórát. A nyu
godt, kiegyensúlyozott lelkiállapotú em
berek előnyben vannak. Aznap nem árt
áttanulmányozni a rendszert, de legaláb
bis a saját konvenciókártyát.
Vannak, akik nehezen lendülnek bele,
az első 1-2 parti túlzottan is feszültséggel
terhes a számukra, és az esetleges rossz
eredmények az egész versenynap alatt
éreztetik hatásukat. Nekik talán közvet
lenül a verseny eló'tt 2-3 leosztást le kelle
ne játszaniuk.
Minden egyes bridzspartit megoldandó
feladatnak, kényes, nehezen nyitható ék
szeres doboznak vagy éppen hatástalaní
tandó bombának tekintek. /Talán szeren
csésebb az előbbi hasonlat.) Egy-egy par
ti megkezdése előtt megnézem, hogy az
asztalnál minden rendben van-e, elcsitul
tak-e az előző parti hullámai. Ha kell,
megigazítom a szemüvegemet, a licitdo
bozt, hogy ez később ne minősülhessen
jelzésnek stb. Nem érdemes gyorsan lici
tálni, játszani, amíg biztosan nem éreztük
át a leosztás minden rezdülését.
5. Küzdeni tudás
Ez külön fejezetet érdemel. Olyan part
nert kell találni, aki „meg tud halni a pá
lyán”, nem adja föl, megpróbál megol
dást találni, keményen küzd a sikerért
(nekem most ilyen partnerem van).
Végül is, nem lötyögni akarok, hanem
megnyerni a versenyt. Persze, ha nekem
ilyen a partnerem, bizonyára ő is elvárja
tőlem a harcosságot. Ezen kívül a küzdeni
tudás bizonyos mértékben kompenzálja a
kisebb tudást különösen párosversenyen,
ahol egyetlen többlet-ütés is számít.
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Ha egy parti a normális, szokott játék
móddal teljesíthetetlen, próbálj meg más
játéktervet találni.
Similis simili gaudet: a hasonló a hason
lónak örül. Olyan partnerre van szüksé
günk, akinek játékbeli céljai azonosak.
6. Stratégia és taktika
páros- és csapatversenyen
Párosversenyen az utolsó forduló 8-10 le
osztását kivéve: minden partiban kezdet
től „utazni kell a mezőnnyel”, azaz az át
lagoshoz közeli, normális eredmény el
érésére kell törekedni, a hibázást meg
hagyjuk az ellenfélnek. Ez jó pár esetén
kb. 54-60 % közötti - de nem jobb! eredményt ad, természetesen rengeteg
függ az éppen soron levő ellenfél ajándé
kaitól és az elintézésektől. A bevált, szok
ványos licitektől, indító kijátszástól, hívá
soktól a parti során eltérni csak akkor ér
demes, amikor már tisztán látszik: az elté
rés jobb eredményt hoz.
Kivétel még, ha az ellenfél a licittel vár
hatóan olyan felvételbe került, amire mi
10-20 %-nál több pontot garantáltan nem
fogunk kapni. Olyankor legtöbbször vala
mit tenni kell: rálicitálni, szokatlan indító
kijátszást, ellenjáték-vezetést keresni. Pl.
a nem hosszú színekre alapozott 7 szán
megkontrázható, de az ütéstelen lappal!
Teljesítés esetén sok pontot úgysem ka
punk, viszont hátha így elrontanak egy
esetleges impassz helyzetet.
Az utolsó forduló végső 8-10 leosztása
előtt, ha szükséges, megbeszélhető a
partnerrel a további cél: továbbra is csak
ülünk az asztalnál, vagy kicsit agresszí
vebben, vagy nagyon agresszíven ját
szunk, mert az átlagostól eltérő ered
mény kell.
Pl. kétfordulós párosversenyen egy jó
pár 47 %-kal zárja az első napot. A máso
dik napi cél csakis 66 % feletti eredmény le
het. Minden, ami ennél kevesebb, érdek
telen, mert kevés lesz a pénzdíjhoz. Eh
hez pedig kockáztatni kell: ha a második
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fordulóban az első 10 parti nem hoz 6570 %-ot, meg kell kezdeni a kockáztatást.
15 pénzdíj esetén mindegy, hogy 16. vagy
79. leszek.
Akinek nem elég a hosszú távon jó he
lyezés (kb. 5-15. hely), hanem meg akar
nyerni egy versenyt, bizony, nem „utazhat
a mezőnnyel”: többször kell feldobnia a
labdát, eltérni a megszokott sémáktól.
A „párosverseny-kontrát” tudatosan al
kalmazzuk: ha három partiban sikerült az
ellenfeleket viszonylag magasra felsrófol
ni a licitben és mindháromszor kontrá
zunk, akkor, ha ezek közül kettő bejön és
buknak, a három parti átlaga 66 % körül
lesz. Ötből 3 sikerült kontra is 60 %-ot ér.
A gémeket és szlemeket pontosan kell
felvenni. Jóval nagyobb veszteség egy el
bukott éles felvétel, mint egy kihagyott.
Sajnos, párosverseny és párosverseny
között különbség van (pl. villámpáros és
Országos Páros döntője vagy mesterver
seny). Szlemet menteni általában csak ak
kor érdemes, ha a mentés gém alá bukik.
Ugyanis főként gyengébb versenyen a
mezőny nagyobbik fele úgysem veszi fel a
szlemet, másrészt a szlem elbukhat. Igen
erős versenyen a nem is túl könnyen beli
citált és teljesített 6 treff felvételért 53%ot kaptam, villámpároson gyakran osztat
lan top egy ilyen felvétel.
A z ellenfél minor színű felvételét szíve
sebben hagyom játszani - remélve, hogy
túl sok pontot nem kap érte.
Ha színtalálkozás esetén a rövidebb
aduval rendelkező kéznek nem várható
lopási értéke, s fogjuk a többi színt, figu
ráink inkább középlapok, mintsem ászok
és királyok, akkor nemes színű találkozás
esetén is hosszabb távon a szanzadu gém
jó, 5-3, 5-4, 5-5, 6-3, 6-4 adu esetén is.
Párosversenyen jóval gyakoribb a közbe
szólás gyenge lappal, de egy jó minőségű
színnel az egyes vagy a kettes magasságon.
Kockázatot vállalunk: az esetleges bünte
tő kontra ellenében jó mentést, indítóki
játszási színt ajánlunk a vonalunkon.
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Talán külön konvenciókártyát kellene
kitölteni páros- és csapatversenyre?
Csapatversenyen csaknem minden
esetben a finoman agresszív licitstílust kell
játszani. A csapatverseny gém-felvevő
verseny: már a kicsivel 40% alatti esélyű
bellgémet is érdemes felvenni, mansgémet is 50 % alatt. Más: néha számítha
tunk arra, hogy még az ennél kisebb esé
lyű gémet is meg lehet kockáztatni, neve
zetesen, ha az ellenfél - mansban - vár
hatóan lementi azt.
Jó, ha a két terem lejátszásait összesít
ve az összes leosztások kicsit több, mint
50%-ában a mi csapatunk lesz felvevő',
mert:
1. Töredékszinten: sokszor írunk össze
két töredéket,
2. Gémszinten: inkább írjunk össze
-100-at és -200-at, mint -420-at és -620at,
3. Nehezebb és fárasztóbb az ellenjá
ték, mint a felvevőjáték.
Az egyes (töredék-, gém- és szlem-)
szinteken belül a legbiztonságosabb fel
vételt kell célba venni, mert 1-2 IMP nem
számít. Míg párosversenyen gyakran ki
marad a minor szlem, mert a 3 szánt túl
lépni csak jó szlemeséllyel érdemes, ad
dig csapatversenyen, ahol az 5 m inor fel
vétel is megteszi, könnyebb túllépni a 3
szánt, könnyebb elindulni a szlem felé.
A küzdelmi helyzetek eldönthetik a csa
patverseny kimenetelét. Ebben a tém a
körben párosunknak jártasnak kell len
nie. Csapatversenyen gémszint alatt hatá
rozottabban érvényesül az Összes Ütés
Törvénye.
Csapatversenyen a közbeszólást alapo
sabban meg kell fontolni: egy töredék elcsípéséért járó 5-6 IMP nem áll arányban
az esetleges -800 „jutalmával”. Az ellen
fél egyre kettő licitmenete után közbe
szóló lappal „vészhelyzet van”:
- egyrészt az ellenfelek fognak jó esél
lyel felvevővonalra kerülni és kihasználják
a közbeszólásból származó információkat,

- másrészt fenyeget a büntető kontra,
ilyenkor döntő a közbeszóló szín minősé
ge, és a középlapok elhelyezkedése bubi
tól hetesig-nyolcasig.
Csapatversenyen kevésbé érdemes gé
met menteni - a nyilvánvalóan legfeljebb
egy bukásos vagy esetleg mansban bellgém elleni két bukásos mentésektől elte
kintve - , mert ha az ellenfél gémje elbuk
na, veszteségünk jóval nagyobb lesz a re
mélt haszonnál. Jeff Rubens egyedül az
előzetes mentésről van jó véleménnyel,
amely az ellenfél elé korán, magas korlá
tot állít. Hugh Kelsey emellett az olyan
túllicitálást is favorizálja, amellyel az el
lenfél fantom-mentésre vehető rá.
Eltérés: kieséses mérkőzésen nagy hát
rány esetén, vagy jóval erősebb ellenfél
ellen több leosztás esetén: swing-re (nagy
pontkülönbséget eredményező, eltérő
eredmény) kell törekedni.
Mindkét versenyformánál:
- hiba megpróbálni az esetleges rossz
írást a következő partiban „visszahozni” ,
- az ötös magasság az ellenfeleké,
- az Összes Ütés Törvényét tiszteljük.
Irodalom: Jeff Rubens: Hogyan licitáljunk
csapatversenyen? (Bridzsélet 1980 - Vil
lányi Á .)
Kelsey: Match point bridge - A mentés
(Bridzsélet 1978 - Lendvai M.)
A párosverseny gondolatvilága (Bridzs
élet 1978)
7. Lapértékelés
Amekkora meglepődéssel írt az ismert
magyar szakíró, én olyan jóleső örömmel
értesültem könyvéből, hogy a mesterek
nem szokták számolgatni a fél-negyed-tized pontokat, hanem csak ránéznek a
lapra és „saccra” megmondják, az milyen,
mennyit ér. Persze, azért utána én is
összeszámolom a pontokat és a pontocs
kákat.
Rövidségért indulóként nem érzem,
hogy plusz-pont járna. Még a hosszú szí
nekért sem szeretek többlet-pontot adni
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a lapomhoz: nem biztos, hogy lesz színta
lálkozás, fit. Itt kivétel az önálló vagy félig
szolid szín.
Nekem bevált egyszerűsítés, hogy vi
szont színtalálkozás után akár indulóként,
akár válaszolóként (tehát pl. ötös színt li
citáló partner esetén már hármas tám o
gatás esetén is) 1-3-5 pontot adok a la
pom értékéhez külső dubló-egyke-színhiány esetén. Magányos ász értéke külső
színben, színtalálkozás esetén: 6+ AP.
A legalább négyes adu-támogatás to
vább növeli a lap erejét. A villák, ászok,
tízesek, kilencesek (és nyolcasok) jelenlé
te, erő a hosszú színekben, erő az erős el
lenfél után ülve, erő az aduszínben, ma
gas figurás erő, támogatás a partner má
sodik színében is: nagyjából ezek a lapom
erejét növelő tényezők. Szanzadu felvé
telben az érvényesíthető hosszú szín
többletértéke nagyon nagy: ötös szín leg
alább + másfél, hatos szín legalább +4,
hetes szín legalább +7 pontot megér.
Sajnos, fordított esetben lapom gyen
gébb figurális ponterejénél: ha kevés az
ász, a tízes, kilences, nyolcas a lapban, 43-3-3 az elosztás, az erős ellenfél előtt
ülök, nincs találkozás a partnerrel, egyke
vagy dubló figura az ellenfél színében.
A fenti vagy ahhoz hasonló értékelések
minden kezdő tankönyvben megtalálha
tók. Hasznos, ha még egyszer elolvassuk
Zánkay Péter: Bridzsezzünk jobban! c.
könyvének megfelelő fejezetét, de leg
alábbis Kovács Zoltán kezdőknek írott
jegyzetéből az ide vonatkozó részt.
Jó (de nem kőbe vésett) szabály, hogy
magas figurákkal színjátékot, kisfigurákkal
és középlapokkal szanzadu felvételt érde
mesebb választani, játszani. Szanzadu fel
vételünkben pl. az ötös pikket licitáló el
lenfél után ülve a DIOxx érhet ugyanúgy 2
ütést, mint az AKx/x/. Ha szanzadu he
lyett színfelvételt játszunk, ugyanez a
DIOxx bizony várhatóan 0 ütést hoz, leg
feljebb a kirövidítés meggátlására lesz al
kalmas. (Más alkalommal és szempont
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ból viszont ászokkal és hosszú színnel ér
demesebb szánt játszani, mert egyfelől a
gémhez kevesebb ütés kell, és csak ászok
kal /királyokkal/ lehet ellenőrizni az el
lenvonal színeit. A szerk.))
28-30 FP körüli ponterővel a vonalon
4-4 major találkozással, viszonylag egyen
letes lapokkal gyakran választja a 3 szán
gémet a 4 major helyett, elkerülendő az
esetleges 5-0 vagy 4-1 aduelosztásból
adódó komplikációkat.
A végsó' felvétel színében levő' figurák
mindig többet érnek, akár felvevő-, akár
ellenvonalra kerülünk. Kisebb m érték
ben, de ugyanez vonatkozik a leendő fel
vevővonal második színére is.
Ha ellenvonalra kerültünk, a saját
hosszú színünk figuráinak ereje - a lopás
lehetősége miatt - radikálisan csökken, a
rövidebb színekben lévő figuráink értéke
legalábbis megmarad.
Irodalom
(lapértékelés, helyzetmegítélés):
Linzmayer L.: Bridzs EB Vilamoura
(Bridzsélet 1995-96)
Rejtvényfej tők klubja (Bridzsélet)
Licitfórum (Bridzsélet, S. Starkey)
BWS összeállítások (Bridzsélet)
Ki licitál jobban? (Bridzsélet)
Tudósítások a magyar válogatottak
szerepléseiről (Bridzsélet)
8. Licitvezetés
8.1. Az Összes Ütés Törvényének követ
kezetes alkalmazása hasznos. Ha ezt vál
laljuk, akkor érdemes alkalmazni a kö
vetkező fegyvereket:
1. Bergen emelések 1 major indulásra
2. Főleg párosversenyen: hacsak lehet,
kinyitjuk az ellenfél 1 szán indulását. Erős
szán ellen ezt megkönnyíti, hogy olyankor
az esetek 1 %-ában játszanánk csak gé
met. Mondjunk le az 1 %-ról, arról, hogy
erős szán ellen gémet játsszunk, és máris
gyakrabban nyithatjuk ki az erős 1 szánt
igen gyenge, küzdelmi célzatú közbeszó
lásokkal (erre persze kopognunk kell,
mert ez konvencionális megállapodás).
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3. Lehetőleg nem hagyjuk az ellenfelet a
8 lapos major találkozásával 2 majort ját
szani. Küzdelemben figyelembe veszszük
a két vonal színhosszát.
4. Egy szán indulásunk utáni Jacoby
transzferre 4-es major támogatással nyu
godtan átléphetjük a sima 2 major viszont
választ.
5. Gyenge kettes ötös színnel, hármas
magasságú kizárás hatos színnel.
8.2. A forszos helyzet megteremtése
Mindig törekedni kell a forszos helyzet
megteremtésére, azaz erős lappal úgy
kell a gémet belicitálni, úgy kell a licitet
vezetni, hogy az ellenfél esetleges menté
se után tiszta kép alakuljon ki: mi bizto
san erősek vagyunk, ők mentenek.
8.3. A licitvezetés taktikája
Az ultiban akinek jó lapja van, igyekszik
minél többször cserélni a talont, folyama
tosan tovább javítandó a lapját. Akinek
pedig éppen csak hogy ultija, betlije van,
az gyorsan bemondja azt, hátha meg is
szerzi a felvevői pozíciót.
A bridzsben sincs másképp: ha vona
lunk erős, nyugodtan cserélgetjük az in
formációkat, alacsonyan tartva a licitet,
hogy a legjobb felvételt játszhassuk. Ezt
csak a szkórhelyzet befolyásolja: ha az el
lenfél beliben van, nem kell különöseb
ben mentéstől tartanunk. Vigyázni kell
azonban arra, hogy az ellenfél mit tud
megkontrázni, továbbá, hogy melyik kéz
ből fogjuk a végső felvételt játszani. Az
erős vonal sok relé-szerű bemondással
igyekszik alacsony szinten informálódni
(Kantar-relé, fordított emelés stb.). Jel
lemző, hogy Roth-Stone erős treff rend
szerében az 1 treff forsz indulásra az 1 ká
ró volt az egyetlen pozitív válasz.
A z ennél gyengébb, éppen gémerős,
szlemre esélytelen vonal célja a gém gyors
bemondása, az ellenfélnek minél keve
sebb használható információ közlésével.
Az sem baj, ha nem teljesen biztos a gém:
az ellenfél információ-hiánya kárpótol,
mind az esetleges m entésük elvesztésé

vei, mind az indítókijátszás és az ellenjá
ték bizonytalanná tételével.
Ez az a zóna, ahol megnehezíthetjük az
indítókijátszó és később az ellenjátéko
sok dolgát lapelosztásunk akár teljes félrelicitálásával. Erre az invit bemondások,
gyenge színek licitjei felhasználhatók. Ha
úgyis tudjuk, hogy egy adott gém lesz a
felvétel, annak eléréséhez bármilyen
(kényszerítő) út megfelel, céllá nő fel az
ellenfél dezinformálása.
Ezt ennél erősebb zónájú lappal csak a
szlemek kulcslicitálásánál érdemes meg
tenni, gyengébb zónájú lappal azonban
viszonylag gyakrabban is lehet.
Gyenge kéz, hosszú szín: mióta bridzs a
bridzs, kizárás a cél. Manapság megint
terjednek az igen gyenge kézzel alkalma
zott kizárások - mansban beli ellen Ter
roristának is nevezik. Ötös színnel gyenge
kettes, hatos színnel hármas magasságú
kizárás - ezek talán meglepőnek tűnnek,
de az Összes Ütés Törvényének nem
mondanak túlzottan ellent:
- ha 5 lapunk van egy színből, partne
rünknek átlagosan 2,67 lap jut belőle, ez
összesen 7,67, ami a 8 lapos színtalálko
zásnak megfelel.
- ha 6 lapunk van, a partnernek 2,33
lap „jár”, összesen 8,33. Ez sincs túlzot
tan messze a 9 lapos találkozástól - úgy
is fogalmazhatunk: érdemes ennyi kocká
zatot vállalni.
Küzdelmi helyzetek: magasabb szinten
kell tudni néha leplezni a saját színtalál
kozásunkat, olyankor, amikor várhatóan
az erős ellenfél fog játszani (pl. mi beli
ben vagyunk és nem fogunk emiatt men
teni). H a emeljük partnerünk színét, az
ellenfél könnyebben kiszámolja az elosz
tást, pl. rájöhet arra, hogy a partnere rö
vid a színünkből. Ilyenkor egy passz sok
szor nagyobb hatású, mint az emelés. Ké
sőbb, ha felvették a gémet, esetleg még
úgyis menthetünk.
Taktikai alullicit: az ellenfél későbbi ol
csó mentésének elkerülésére. Persze, ez
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izgalmas helyzet, nagyon biztosnak kell
lenni abban, hogy az ellenfél még licitál.
Ezen kívül taktikai alullicitnek tekintem
a „csíkosfarkú majom kontrát” is.
A licitrendszer következetes alkalma
zása, betartása csak általánosan könnyíti
meg a jó felvétel elérését - ha van jobb,
kifejczó'bb licited, ne habozz azt alkal
mazni! Nem te vagy a rabszolga, hanem a
licitrendszer.
Nincsen fény árnyék nélkül (Widder
Lajos). Bizony, aki eredményes akar len
ni, annak sokszor kell feldobnia a labdát,
és sokszor ez drága lesz. Azonban a cél
az, hogy összességében jó eredményt ér
jünk el, és ebbe beleférnek a törvénysze
rűen érkező' rosszabb partik.
Irodalom E. Kantar: A kényszerítő passz
(Bridzsélet 1982-83 - Homonnay G.)
9. Következtetések a licitből
A licitből levonható következtetések:
- gyors megközelítés: nem erős lap, körül
belül a gémerő határán. Általános elv,
hogy a forszolt pozíció elfoglalása mindig
viszonylag gyengébb lapot ígér.
- kihagyott, átlépett licit: fontos, ismerni
kell az ellenfél rendszerét, tudni kell,
hogy mit nem akart vagy nem tudott lici
tálni. Ugyanez a partner kihagyott, átlé
pett licitjeire is vonatkozik.
- az ellenfelek licitjeiből, kihagyott li
citjeiből és saját elosztásunkból összeáll
végig passzoló partnerünk elosztása és ere
je, így néha váratlanul kinyithatjuk a lici
tet, számítva partnerünk erejére, esetle
ges hosszú színére.
- mit kontráztak és mit nem kontráztak
meg.
- főként párosversenyen: kontrázzuk
meg a 3 szán felvételt, ha a gémet döcög
ve (invitálással) vették fel, nincs hosszú
színük és látszik, hogy minden színük
rosszul fekszik.
10. Indítókijátszás és fél perc
10.1. Az indító kijátszás
Az indítókijátszó a licitből és saját lapjá
ból nyerhető információk alapján választ
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kijátszási stratégiát, amely meghatározza,
hogy melyik színben érdemes támadnia.
Az adott színen belül pedig a lapszámjelzé
sen vagy figura-kombinációs indulás vá
lasztásán felül taktikai szempontok (figura
eltitkolása, fordított lapszámjelzés - pl.
11-es szabály esetén öt lapból a legkiseb
bel, hogy a felvevő csak 4-es hosszúságú
színre számítson ütésszerző taktikai adu
indulás, pl. ADx, 109x, Dx, Bx, stb.) érvé
nyesülnek.
Bár biztonságos AK vezetésű színből
indulni, figyelembe kell venni, hogy a fel
vevő 7, korábban nem látott figurapontot
máris elhelyez az adott leosztásban. E n
nek a fordítottja is igaz: ha nem indulunk
el AK vezetésű színünkből, a felvevő a le
játszás megtervezése során legalább az
egyik figurát automatikusan a partnerhez
képzeli.
Tudnunk kell, hogy a jó felvevők elgon
dolkodnak azon is, hogy miért pont ezzel a
színnel és azon belül ezzel a lappal indul
tunk. Továbbá: folyamatosan számolják
az ellenvonali pontokat.
Vannak klasszikus adu-indulást „előíró ”
helyzetek:
- az egyik ellenfélnek kétszínű vagy há
romszínű lapja van
- a ponterő a mi vonalunkon van
(szlemünket mentik, szanzadus indulá
sunk), ilyenkor a cél a játék szanzaduvá
alakítása
- nagyszlem ellen ütésvesztés elkerülé
sére
- 4-4-ben játszik az ellenfél
- a miénknél magasabb adufigurák az
asztalon lesznek
- ebből a színből nem adunk ütést és
még sorolhatnám.
10.2. A fél perc
Felvevőként az asztal lapjainak leterülése
után használjunk kb. fél percet a leosztás
lejátszásának elemzésére - ez később
megtérül. Jó, ha valaki a végéig kiszámol
ja a partit, de legtöbbször elég a 8.-10.

38

___________________ BRIDZSÉLET

ütésig. Fontos, hogy hány ütés áll ki a vo
nal lapjából és hogy hány biztos ütésünk
van. A fél perc megvéd attól is, hogy a
jobboldali ellenfél gyors hozzátevésével
vagy hezitálásával partnerének többlet
információt adhasson.
Persze, az ellenvonalnak is sok elgon
dolkodni valója van ez alatt:
- mit ígér és mit tagad - a partner hívá
sa
- mi a felvevő' és a partner elosztása,
hogyan bukhat a felvétel
- várhatóan hogyan megy majd a leját
szás és az ellenjáték menete
- honnan és hány ütésünk várható
- melyik lapomat fogom várhatóan ten
ni az egyes színek különböző lapjainak
meghívásakor.

11. Hányszor játsszák le a felvételt?
Nem, nem egyszer.
l.A licitálás során a felvevővonal mindkét
tagja alakítja elképzelését a lapelosztás
ról, arról, hogy mennyi ütést is vállaljanak
és azt honnan teremtik majd elő. Gyako
ri, hogy az asztal úgy mondja be a végső
felvételt, hogy ő addigra nagy vonalakban
már le is játszotta azt.
2. Mentési helyzetekben mindkét vonal
számolgatja a vonalak várható ütésszámát.
3. Most az indítókijátszón a sor. A licit
menetből (elhangzott és el nem hangzott
licitek) és saját lapjából valamivel nehe
zebb helyzetben szintén előre lejátssza a
felvételt és ehhez keres megfelelő nyitó
hívást.
4 .A z indítókijátszás után minden sokkal
világosabbá válik, a három játékos kiala
kítja elképzelését a lejátszás és ellenjáték
menetéről és a várható ütésszámról.
5. Ezek az elképzelések a lejátszás elórehaladtával módosulnak.

10.3. Hazai kórkép
Néhány nagymesterünk kihasználja gyors
gondolkodását: pillanatok alatt áttekintve
a lejátszás esélyeit, gyors, gyorsított felve
vőjátékkal vagy a lejátszás későbbi szaka
szában váltogatott tempóval próbálja
rossz döntésekbe sodorni a tapasztalatlan
ellenfeleket. Figyeli az ellenfél reakcióját
is, következtetést vonva le egy-egy figura
elhelyezkedésére. Ezzel eredményt ér el,
de nem veszi figyelembe: lekicsinyelte el
lenfelét és magát a bridzsjátékot, (s megle
het, tisztességtelen eszközt használt). Azon
ban, ha képesek vagyunk tartani saját
tempónkat, a felvevőnek a villámlejátszás
érdekében alkalmazott gyors, néha felületes
elemzése visszaüthet, s a partit a magunk
javára fordíthatjuk.
Ugyanez vonatkozik azokra, akik folya
matosan végig beszélgetik a játszmákat.
Nem információt cserélnek, céljuk: az el
lenfél gondolkodásának, koncentráló ké
pességének gyengítése. Milyen érdekes:
válogatottként, vagy külföldi ellenfelek
kel ugyanezt már nem merik, nem tudják
megtenni.
Irodalom Ellenjáték Frank Stewart útmu
tatásával (Bridzsélet 1989 - Villányi Á .)

12. Lejátszás, a lapok kirakása
”... a játékos tudása inkább a helyes diag
nózisban mutatkozik, mint magában a vég
rehajtásban, amely már többé-kevésbé ru
tin kérdése. Egészen más dolog, hogy az el
lenfél is idejében felismeri az ellene szó'tt
cselfogást, és úgy irányítja lépéseit, hogy a
haditervet hatástalanítsa. Ez már valóban
mesteri játékosra vall.” (Egy versenyző
jegyzetfüzetéből - Jakab Sándor, Bridzs
élet 1980)
Sokáig tart, amíg felkapaszkodunk Ottlik Géza vitorlására. H a pedig biztosan
mozgunk fedélzetén, akkor egy igen-igen
szűk elithez tartozunk. Ami fontos: józan
„középparaszti” ésszel tervezzük meg a
lejátszást. Igyekezzünk ésszerű játékmó
dot keresni!” (Kovács Zoltán)
Gondoljuk át az alternatív lehetősége
ket, maradjunk végig nyitottak, ne idegen
kedjünk a felvétel közbeni csapásváltástól.
Ha a szokványos játékmód nem vezet si
kerre, próbáljunk új megoldást kiötleni.
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Ha a teljesítéshez kell az, hogy adott fi
gura az egyik meghatározott ellenfélnél
legyen, akkor azt elképzelésünkben he
lyezzük máris oda. Lejátszás közben mér
legelendő, hogy mi teljesíthető az ellenfe
lek lapjából: ez befolyásolhatja azt, hogy
hogyan játsszuk le a felvételt. A lejátszás
előrehaladtával egyre világosabb az el
lenvonal figuráinak elhelyezkedése, szín
elosztása. Persze, mi is „vetkőzünk”, ki
derül elosztásunk, játéktervünk. Ha te
hetjük: amit lehet (erő vagy gyengeség,
elosztás), titkoljunk minél tovább. Ezért
jó a lejátszás első felében lehetőleg az
asztalt játszatni.
Tapasztalatom szerint a hazai játékosok
mostohán bánnak egy ismert technikai fo
gás, a „drop and finesse” (ejtsd majd
impasszolj) akár végletes alkalmazásával
- azaz, ha két egyenértékű impassz közül
kell választani a teljesítéshez, az egyik
megadása előtt a másik színben próbáljuk
a figurát beejteni, vagy a külső színek ra
dikális tesztelésével az adott szín megjátszása előtt felfedni a figura helyzetét. Ta
lán ezekről kevés cikk jelent meg.
A lejátszás előrehaladtával egy-egy szín
szélsőséges elosztásának lehetőségei ki
esnek, egyszerűen azért, mert annyi lap
már nem lehet egy kézben. Ilyenkor: a
még lehetséges elosztások esélye megnő,
de egymáshoz viszonyított arányuk meg
marad.
Az Üres Helyek Törvénye és a korláto
zott választás elve a jó játékos biztos fo
gódzói.
Végül: a rossz terv is jobb a céltalan játszogatásnál (Maróczy sakknagymester
után szabadon).
Irodalom Kelsey-Glaumert: Esélylatol
gatás a felvevőjátékban (Bridzsélet, 1981
- Bóoc A .)
13. Az ellenjáték vezetése
Hát igen, számolás, számolás, visszaem
lékezés a licitre, ezek memóriaigényes
dolgok. Láttuk, hogy az indítókijátszást

követő fél percben az ellenjátékosnak
mennyi felmérendő dolga van: mi válto
zott a leosztásról eddig elképzeltekhez
képest, várhatóan melyik lapot teszem
majd az egyes színek hívásába, mi fenye
get, hogyan buktathatunk stb.
Ide tartozik, hogy egy adott szín kérése
nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekem
tetszik ennek a színnek a hívása: lehet,
hogy a szín folytatása semleges és jobb öt
letünk nincs.
Más:
XXX

Ax

DBxxx
Kxx
A partner színjátékban lopásra indult
az ásszal. Kelet helyén sokan nem kérnék
a színt, pedig a kérés-nem kérés az adott
hívás után kialakult helyzetre irányul, nem
arra, hogy az adott hívás jó volt-e: a király
ugyan már ütni fog, de ha nekünk ki kell
szabadítani a vonalunk harmadik ütését
ebben a színben - kérjük meg a szín foly
tatását.
Hasonló példa:
xx
AKxxx
DBxxx
x
Színfelvételben Keleten ülünk, a part
ner és a mi színünk egyaránt tudottan
ötös hosszúságú. A király indulásba nem
kell feltétlenül a dámát tenni (ami a szín
azonnali átvételét ígérné), mert a felvevő
úgyis lopja a következő hívást. A dáma
ilyenkor Lavinthal jelzés.
Ha pedig a partner nem tud az ötös
színhosszról, ne a dámát tegyük, hanem a
kérés nem kérést alkalmazzuk.
A parti elejétől folyamatosan szemünk
eló'tt lebegnek a következők, amikre figyelni
kell:
Végállás elkerülése: a fenyegetés, beszorítás feloldásával, kibúvó lap (exit
card) megtartásával, figura időben törté
nő leszinglizésével, rávenni a felvevőt egy
rossz játékmódra
Hogyan tartsunk, ha vonalunk beszorítási helyzetbe került?
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Mikor kell, mikor lehet figurá/ka/t be
dobni (jelzés, vagy szabadulás a későbbi
híváskényszerből)?
Elvágni a kezet az asztaltól
Megéri-e becsületesen jelezni lapszá
momat?
Cseles dobási, hívási lehetőségek.
Ez mind-mind külön fejezet lehetne,
ami a cikk kereteit meghaladná. A fon
tos, hogy ezek lehetőségét legalább egy
szer, a lejátszás elején fussuk át, azaz,
hogy mi várható ezek közül, mire kell ké
szülni. Az egyik gyakori fogás: azért, hogy
a megismételhető impasszt, expasszt
többnyire adja csak meg újból a felvevő:
ellenjátékosként elsőre ne üssünk, hogy a
felvevő a sikeresnek tűnő próbálkozás
megismétléséhez esetleg egy fontos át
menetét használja el.
Irodalom Steve Starkey: Ellenjáték kö
zépfokon (Bridzsélet, 1992-94)

hívásirányító kontrák szán ellen, komikus
szanzadu.
Küzdelmi helyzet: Összes Ütés Törvé
nye, forszos helyzet megteremtése, fésű
elv az ellenfél mentésekor, terrorista ki
zárások mansban beli ellen, a két vonal
összeemelt színei esetén a kontra más li
cithely híján invit, támogatás kontra (support-double), good-bad 2 szán, SOSrekontra, „lengyel”-kontra, reszponzív
kontra.
Szlemzóna: kickback kulcslap-Blackwood (4szín+l az ászkérdés), PODIPORI, PEDO, pozitív szlemkontra,
kulcslicitálás, Lightner kontra. Ellenjáték,
indító kijátszás: kérés kicsivel, Lavinthal
(SPS) lopatási helyzetekben.

14. Szubjektív konvenció-gyűjtemény
Végül ömlesztve felsorolom a nyugodt
szívvel ajánlható konvenciókat, megálla
podásokat (egy konvenció csak úgy m ű
ködik, ha elosztási, szkór- és figurális kö
vetelményeit betartjuk):
Támadóvonal: Bergen, Smolen, Rubensohl szín- és szanzadu-indulás után,
gyenge szanzadu indulás, precíziósban a
2 pikk indulás helyett 2 körrel indítani a
lapot, terrorista kizárások mansban beli
ellen, 1 szán indulásunk utáni ugró 3 szín
közbeszólás kontrája informatív, hosszú
színű (gyengeszínű) gémkísérlet, Jacoby
transzferre 4-es támogatással túllépni a 2
majort, Báron, Kantar, Lebel, a negyedik
szín mesterséges licitje, Jacoby és Texas
transzfer erős szán indulás után, PuppetStayman, Lebensohl a gyenge kettes in
dulás informatív kontrája után, kénysze
rítő szán, riverz, fordított emelés.
Védekező' vonal: Cappelletti-DONT,
ugró felülijeit az egyes színindulásra 8
ütéses lappal fogás nélkül, főleg páros
versenyen lehetőleg kinyitni az 1 szánt,
kiterjesztett Lightner kontra gém ellen,

ü X ím orisák

Bánki Zoltán

(Bánki Zoltán gyűjtése)
Kiskőrösi kaland
A csapatverseny egyik fordulójának végén,
egyeztetés előtt két ellenfél mustrálgatja az
eredménylapot, egyikük igen dalos kedvű
már s próbálja utólag felmagasztalni a 8 le
osztásban elért - egyébként igen gyászos teljesítményét.
Ellenfelének sem kell több: - Ha ilyen jól
ment, fogadjunk 100 forintba, hogy ki nyer
te a meccset!
A fogadás létrejött. Néhányan megpró
báltak közbeavatkozni, mondván, hogy úri
ember nem fogad olyanban, amiben biztos.
A fogadást ajánló azonban nem kis önisme
rettel utasította vissza a feltételezést: - Jó,
jó, de hol látsz itt úriembert?

A Bennett gyilkosság
A „szakirodalom” eddig - szerencsére mindössze egy gyilkosságot ismer a bridzsjáték miatt, nevezetesen talán a 30-as évek
ben történt Amerikában, hogy egy feleség
(!) házi partiban lelőtte férjét, Mr. Bennettet, aki egy gémet rosszul játszott le.
Milyen érdekes, a győri klubban jelenleg
egyetlen házaspár sem játszik egymással
rendszeresen...
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A Budai Bridzs Klub
hírei
A klub helyszíne: Budapest XI. kér.,
Ecsed u. 13. Tető Alapítvány székháza.
Nyitvatartás:
hétköznap
hétvégén

17-22
14-22

Minden hónap első hétvégéjén zárva
tartunk (péntek, szombat, vasárnap)
Program: minden hónap elején
részletesen közöljük a klub programját.
Versenyek: terveink szerint minden nap
rendezünk villámpárost, hétköznap
17.45-21.15-ig (26 leosztással),
hétvégeken 14.15-17.30-ig
(24 leosztással) és 17.45-21.15-ig.
A nevezési díj 200 Ft/játékos.
A hétvégi délutáni versenyeken az ifjúsá
gi és nyugdíjas játékosoknak kedvezmé
nyes a nevezés (150 Ft/játékos).
A hétvégi estéken kisebb pénzdíjas verse
nyeket rendezünk, szombatonként nor
mál villámpárost és havonta legalább
egyszer egyéni versenyt, vasárnaponként
csapatversenyeket (board-a-match vagy
svájci rendszerben).
A pénzdíjas versenyeken a nevezési díj
kétszerese a normál nevezési díjnak.
Többfordulós versenyeket is szeretnénk
rendezni. 1999-ben itt rendezzük a Buda
pesti Páros Versenysorozatot és tervez
zük klubbajnokság megrendezését is.
Reményeink szerint decembertől, de leg
később jövő év januárjától minden nap a
verseny után azonnal kiszámoljuk az
eredményt.
A versenyek mellett természetesen lehe
tőség lesz társasági bridzsre is.
Bérlet (bérelt hely): a rendszeresen ját
szó játékosok (lehetőségek szerint ) to
vábbra is mindig azonos helyen ülhetnek.
A bérletrendszer megváltozik. Október
től 10 alkalomra szóló bérletet lehet vál
tani. A bérlet egy meghatározott helyre
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érvényes, a hét egy adott napjára. Egy
napra csak 10 bérelt helyet adunk ki és
egy játékos csak a hét egy napjára válthat
bérletet, hogy mindenkinek jusson hely.
A bérelt helyet a játék megkezdése előtt
legalább 10 perccel el kell foglalni. Ha va
laki nem tudja az adott napokon felhasz
nálni a bérletet, azt más napokon előre le
nem foglalt helyen felhasználhatja.
Jövőre csak klubtagoknak adunk ki bérle
tet.
Klubtagság: 1999-től bevezetjük
a klubtagságot, 90-100 tagot veszünk fel.
A tagsági díj tartalmazza majd az éves
szövetségi tagdíjat és a klub tagdíját is.
A következő évben csak a klub tagjai
válthatnak bérletet (kedvezményesen),
a klub tagjai kedvezményesen
nevezhetnek a klubbajnokságra
és lesz egy-két rendezvény melyen csak
a klub tagjai vehetnek részt.
A tagok havonta ingyenes tájékoztatót
kapnak a klub működéséről.
Treff-klub: szeretnénk ismét megkezdeni
a régi treff-klubos oktatást. A villámpá
ros versenyek előtt röviden elemzünk
egy-egy a klubban játszott leosztást, főleg
a felvevőjátékot. Argay Gyula vállalko
zott arra, hogy hétfőnként tart ilyen rövid
előadásokat.
Könyvtár: itt az új klubban működik a
Magyar Bridzs Szövetség könyvtára is,
szerdánként és vasárnaponként. Új rend
szert vezetünk be a kölcsönzésben. Előre
le kell tenni bizonyos összeget és csak
utána lehet kölcsönözni. Erre azért kény
szerültünk, mert nagyon sokan "elfelej
tették" visszahozni a könyveket.
Mindenkit szeretettel várunk
az új klubban.

Hajlik Gábor
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Részlet Darvas Róbert:

„A Pakli szemével”
című könyvéből
H ázsártos a ltiszt
Karó Király e lb e s z é lé s e
A színhely egy helyőrségi város tiszti ét
kezdéje, jó pár évvel azelőtt, hogy a tan
kok még újdonságnak számítottak. Ejtő
ernyőről és kommandóról még senki sem
hallott, és az egyetlen ellenség az unalom
volt. Egy ifjú altiszt csatlakozott az asz
taltársasághoz aznap este. Mint Napóle
on mondotta volt, minden katonának a
borjújában van a marsallbot. Ahogy én
látom, ennek a hirtelenszőke, csendes fi
únak inkább az arcán kellett keresni a
sorsát. Megéreztem azt a könnyed ele
ganciát, ahogy’ kiosztott, megfogott és
megnézett magának bennünket. Azon
nal a jövő parancsnokát láttam benne; és
amikor bozontos szemöldökével ékesí
tett szemeibe néztem , és beleláttam a
gondolataiba, éreztem , hogy csak idő és
alkalom kérdése, hogy hadseregek pa
rancsnoka legyen.
Mindez vacsora után volt, amikor a jó
öreg ezredes, aki m inden este hőn szere
tett játékával, fél tucat robberrel űzte el
unalmát, kártyázni hívta a jelenlevőket.
Néhányszor egy másik altiszt kezébe ke
rültem, aki nem volt olyan fiatal, előlép
tetése már régen esedékes lett volna, és
aki a bridzselés során úgy érezte magát,
mint aki egyedül küzd egy erre alkalm at
lan szövetségessel a közös ellenség ellen.
Nagyon szerette a játékot, de ham ar rá
döbbentem, ingerlékenységének oka és
okozata is volt egyben a napos tisztnek
adott gyakori jelzés pohara teletöltésére.
Sőt. A Pakli által járt különös utakon
kifürkésztem, hogy Hirtelenszőke altiszt
érkezésének első estéjén a vacsoránál el
nyerte nem is oly fiatal kollégájának áll
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hatatos nemtetszését. Azt hiszem, ez a
középszerűség önkéntelen adózása volt
az egyéniség előtt, a hibáktól való félele
mé a jövő sikerei előtt. Furcsamód az idő
sebb altisztet pillanatnyilag az idegesítet
te, hogy a fiú anélkül, hogy megjátszotta
volna magát, őszintén fejezte ki tisztele
tét és ez tetszett az ezredesnek, aki ter
mészetesen kiemelt figyelmet szentelt az
újonnan jöttnek azzal a nemes szándék
kal, hogy ő otthonosan érezze magát.
Nos, az ezredes lejátszotta szokásos es
ti fél tucat robberjét. Mindkét altiszt egy
asztalnál játszott vele. Egyszer, amikor
éppen egymással szemben ültek, az ezre
des és szárnysegédje ellenében, Hirtelen
szőke megkontrázta az ezredes 3 szán fel
vételét és az el is bukott egyszer. Az ezre
des helyeslőén megjegyezte:
- Ezt mind a ketten szépen csináltátok!
A játék pedig folytatódott, további
megjegyzés nélkül.
Azután, úgy tizenegy óra tájban, az ez
redes, szokása szerint jó éjszakát kívánt
mindenkinek, és visszatért szállására.
Hirtelenszőke szintén felemelkedett és
arról mormolt valamit, hogy úgy véli jó
ötlet lenne menni, befejezni a kicsomago
lást, és lefeküdni korán. Ekkor a másik
altiszt, aki idáig csak magában rágódott a
rajta elkövetett sérelmen, kitört:
- Csak egy pillanatra, mielőtt elmész,
fiatal barátom! Azt hiszem épp annyira
megmondhatom neked most, mint ké
sőbb, hogy sehova sem jutsz ebben a kö
zösségben, ha az ezredes talpát nyalod,
ahogy egész este tetted. Az öreg fiú telje
sen rosszul lesz tőled, és mi, többiek sem
fogadunk így be. Úgyhogy itt és most ab
ba is hagyhatod.
Imigyen megtámadva, Hirtelenszőke
egy pillanatra elveszítette a lába alól a ta
lajt, és mint a cövek állt igen kényelmet
lenül érezve magát, ahogy végig nézett az
embereken, akik kört alkottak körülötte.
Egy pillanatra ők is megrökönyödtek.
Azután megpróbálták megakadályozni a
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nyílt harcot. Néhányan megkísérelték le
csendesíteni a dühös altisztet, mások pró
bálták megnyugtatni Hirtelenszőkét. De
a fiatalember hamar magához tért. Leült
a kártyaasztalhoz, szembe támadójával és
csendes, nyugodt hangon így szólt:
- Nem igazán értem. Miből gondolod,
hogy megpróbáltam behízelegni magam
az ezredes kegyeibe? Kedves és barátsá
gos volt hozzám, mint újonnan jötthöz, és
annyira udvarias és kedves voltam hozzá,
amennyire csak tőlem tellett. Miért ne?
Úgy látom, nagyszerű ember. Egyszerűen
nem értem mire gondolsz.
- O, hát nem tudod, igaz? - fordult oda
a másik felhevülten - És mit tudsz m on
dani arról a partiról, amikor előre meg
fontoltan megkontráztad a három szán
ban, fikarcnyi esély nélkül, hogy megbuk
tasd, ráadásul megpróbáltad bebiztosíta
ni a felvételt azzal, hogy eldobáltad a m a
gas kártyáidat? És sikerülhetett volna, ha
nem látok át a terveden és átvéve az irá
nyítást nem kényszerítlek mégis a bukta
tásra. Ha ez nem talpnyalás, nem tudom
mit hívsz annak.
A fiú megkönnyebbülten kuncogott ki
csit, és a jó mulatság villanásai lopakod
tak szemébe, ahogy elkezdte a kártyákat
négy felé csoportosítani.
- Nemde, erről a partiról van szó?
Szárnysegéd
*A4 '
VK104
♦A3
* D 109653
Haragos
HirtelenAltiszt
-----:------ szőke
*973
1
4B8652
„9752
NT
R „AD8
♦B9742
11
♦K108
*4
*A K
Ezredes
*KD10
„B63
♦D65
*B872

- Te Nyugat voltál, én Kelet - folytatta
Hirtelenszőke - A szárnysegéd Északon,
az ezredes Délen ült. Ez volt a licit:

Észak

Kelet

Dél

Nyugat

1*
kontra
passz
1♦
2*
passz
2 szán
passz
3 szán kontra
passz
passz
passz
- A káró négyessel indultál, és némi
gondolkodás után az ezredes az asztalról
az ászt adta. Én bedobtam a királyomat az
ászba, az ezredes az ötöst adta. Treffet hí
vott, ütöttem, a káró tízest hívtam, amit...
- Igen, éppen erről beszélek - szakítot
ta félbe a haragos altiszt - keresztülláttam
kisded játékodon, amivel arra készültél,
hogy az ezredesnek add a felvételt. Elő
ször eldobsz egy ütést a káró királlyal, utá
na pedig a tízest hívod, hogy ha az ezredes
kihagyja, a szín reménytelenül el legyen
blokkolva. De megálljt kiáltottam fondor
latodnak. Egyszerűen átütöttem a tízese
det a bubival és kört hívtam. Még neked
sem volt képed kihagyni a kor ász-dámát
és így megbuktattad a felvételt.
Hirtelenszőke őszintén kacagott.
- Ha visszagondolok, éppen gratulál
tam önmagámnak, hogy ennyire jó part
nerre akadtam, amikor átütötted a tízese
met, ütéseim eldobálása felett érzett ha
rag nélkül - magyarázta. De miért, em
ber, nézz ide, nem látod, hogy ha nem do
bom el a királyt az ászba, csak deblokkolok a tízessel, akkor a felvétel elvehetetlen? Félek, nem kárót fogok hívni,
amikor ütésbe kerülök magas lapjaim
mal. Hiszen ha például a királyt hívom,
egyszerűen felmagasítom a dámát és a
felvevő simán teljesít 4 treff, 3 pikk és 2
káró ütéssel; ha pedig kis kárót hívok, rá
teszi a dámát és a szín teljesen elblokkol,
nincs mód, hogy átadjam neked az ütést,
így hát pikket kellene hívnom, de ekkor
az ezredesnek összesen annyit kell ten
nie, hogy az asztalról a kis kárót hívja,
hogy felmagasítsa a dámát.
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- Igen, már kezdem érteni, - mondta a
már nem dühös altiszt, a legyőzöttek
hangján - de mi a helyzet, ha az ezredes
az első ütésbe kicsit tesz?
- Ebben az esetben - válaszolt a másik,
- a tízest rakom. H a az ezredes üt a dá
mával, ahogyan majdnem biztosan meg is
teszi, hármat bukik. Am ikor ütésbe kerü
lök treffel, a káró királyt hívom, az asztal
leszinglizett ászához, legközelebb pedig
kis kárót tudok hívni három káró ütésed
hez, és a végén kórt hívhatsz további két
ütésért a színben. H a az ezredes nem üt a
dámával, továbbra sem tud teljesítni, mi
vel csak egy ütése lesz a színben, és a vé
gén meg kell hívnia a kort.
- Igen - mondta a teljes mértékben alá
zatos altiszt - tudom, hogy bolondot csi
náltam magamból, M inden amit tehetek,
hogy felajánlom szánalmas bocsánatkéré
semet.
- O, minden a legnagyobb rendben, ne
is gondolj rá - válaszolt Hirtelenszőke jó
zanul - amit meg akarok veled értetni, az
mindössze annyi, hogy azt az egy esetet ki
véve, amikor a felvevő mindkét kezéből ki
csit rak, Keletnek minden áron szabadul
nia kell a káró ütéstől. Tényleg meglehető
sen szokatlan parti, nem gondoljátok? - és
körbe nézett a tiszttársak csoportján, akik
önfeledten figyelték analízisét.
A szárnysegéd így szólt:
- Azt gondoljuk, hogy ennek a kantin
nak igencsak szüksége volt egy mester já
tékosra és egy szívesen látott bajtársra.
És az éljenzők kórusát a korábban mér
ges altiszt vezette.
- Nos, a parti utáni elemzés ebben az
esetben szerencsésen zárult - jegyezte
meg önelégült hangon Káró Kilences.
Azután felém fordult:
- Miért van az, hogy nektek emberek
nek, az utólagos elemzések során nem si
kerül egyezségre jutnotok? Leülsz, és a
társasági élet részeként játszani kezdesz.
A játékosok a legtöbb esetben barátok, és
a többi esetben is klubtársak, akiktől leg
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alábbis elvárnánk, hogy barátságosak
legyenek. Mégis milyen gyakran vágtok
egymás fejéhez sértő, fájdalmas, keserű
szavakat, miközben amit tesztek nem más,
mint egy sport technikai elemzése. Más
sportágakban semmi ilyesmi nem történik.
G olf- és sakkjátékosok, futballisták és
horgászok vehemensen mesélik saját ala
kításaikat, néha kis túlzásokkal. De aligha
engedik meg szónokaiknak, hogy csípősek
legyenek, és hogy nyersen, vagy harapósán
fejezzék ki magukat. A licit és a lejátszás
megbeszélése lebilincselő lehet és hamisí
tatlan intellektuális élmények fedezhetők
fel ilyen módon. M iért van az, hogy ti, em
berek, képtelen vagytok egyszerűen csak
élvezni, és vitáitok oly gyakran vádlóvá és
haragossá válnak, néha még egy barátság
elvesztésére is alkalmasan? Miért van ez
így Róbert Mester?
Azt sem tudtam, hogyan válaszoljak a
kedvesen duzzogó kis figurának. Gyászo
san ráztam a fejem, mintha nagyon böl
cset akarnék mondani, többet, mint amit
remélhetett. Mielőtt kigondoltam volna
valami mentséget a bridzstársadalom
gyarlóságára, Treff Négyes közbevágott:
- Ez még csak nem is a tét nagyságának
kérdése - mondta - láttam már a beteges
viselkedés és faragatlanság legrosszabb
példáit az egy és a három pennys aszta
loknál. És akárhogy is, a tuskók sokkal
agresszívebbek egymással, mint a való
ban jó játékosok. Minél kevesebbet tud
nak, annál határozottabban mondják a
magukét a többieknek.
- Ez teljesen igaz - válaszolt Kör Kilen
ces - a tudatlanság mindig és mindenütt
erőszakos érzelmekkel próbálja igazolni
magát, egyszerűen csak mert nem biztos
saját magában. D e egy jó játékossal ez
másképpen kéne hogy legyen. Miért nem
elégszik meg álláspontja kifejtésével
anélkül, hogy közben fullánkosan fogal
mazna? Hadd' mutassak egy példát Ró
bert Mester! Maga a kiosztás sem érdek
telen. Amikor sikeresen működött
egy...(Folyt. köv.)

Fordította Talyigás Péter
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Megjelent a BWS 9 4
Hosszú idó' óta most először jelent meg
komplett licitrendszer leírása egy kiadvány
ban. A Bridge World Standard éljátékosok és
a “The Bridge World” című folyóirat olvasóinakjavaslatai alapján készülő', rendszeresen
megújuló licitrendszer. A korábbi változatok
(BWS68, BWS84) után 1993-ban készült a je
lenleg is érvényes BWS94. Nemrégiben
Iványi Antal sporttársunk és segítőtársainak
csapata sajtó alá rendezte és kiadta a BWS
’94 legfrissebb változatát.
A fordítók és szerkesztők hét részre tagol
va ismertetik a teljes licitrendszert. Ahol a
rendelkezésre álló anyag hiányos volt, ott a
BWS84 anyagát, a többi természetes licitrendszer leírását illetve szakkönyveket vet
tek alapul. Például a Stayman konvenciót
Sam STAYMAN, a Jacoby transzfert Marty
BERGEN, a Lebensohlt Ron ANDERSEN, a
Cappellettit Mike CAPPELLETTI és Ed
LEWIS, a kulcslicitálást Ron KLINGER, a
késleltetett Staymant és a splintert Max

' ——

HARDY, a negyedik színt Brian SENIOR, a
Druryt Amalya KEARSE, a Wolffot Bobby
GOLDMAN, az információs kontrát Mike
LAWRENCÉ, a további küzdelmi licitek egy
részét pedig Marshall MILES és Steve
ROBINSON művei alapján ismertetik.
A kiadvány nem élversenyzőknek, de nem is
kezdőknek készült. A szerkesztők a második
és harmadik osztályban játszó versenyzőknek
és a Bem rakparti, Ecsed utcai, Eötvös utcai,
Kazinczy utcai, Kiskorona utcai klubok láto
gatóinak kívántak segíteni a korszerű és nép
szerű rendszer tömör ismertetésével.
A kiadvány külön erénye, hogy példatár
csatlakozik hozzá, amelynek segítségével a
gyakorlatban is bemutatható a rendszer al
kalmazása. A számítógépet használók örö
mére szolgál, hogy a rendszer leírása leme
zen is rendelkezésre áll. A szerkesztők és for
dítók minden elismerést megérdemelnek a
fáradtságos és jövedelmezőnek nemigen
mondható munkáért, s ebből mit sem von le,
hogy a kiadványban sajnos akad egy-két pon
tatlanság. Értesüléseink szerint már dolgoz
nak kijavításukon.

HUNGUEST HOTEL EZÜSTPART
8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 2-4.
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Tel.: 84/350-793

JL JL

Szállodánk több alkalommal adott és ad otthont az

HUNGUEST HOTELS
Balatoni Isazsatósác
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MBSZ nyári Bridzsversenyének.

Lehetőv

teszik

mindezt a hotel rendezvényi kondíciói, technikai
adottságai, vendéglátói felkészültsége és szállodai kapacitása. Számos szolgáltatásunkat azonban csak ke-

-------------------------------------------------------------

vesen ismerik a résztvevők közül. Hotelünk 1996. au

gusztusában megkapta a gyógyszállói minősítést is. Medicina Centrum unk ellátottsága európai színvo
nalú. lOgyógykúrát állítottunk össze a vendégeink számára 1-3 hetes időtartamban: mozgásszervi bete
gek számára, szív- és érrendszeri, krónikus légúti betegségekben szenvedőknek, cukorbetegek részére,
fogyni és szépülni vágyóknak, asztmás gyerekeknek mint: orvoskozmetológiai, természetgyógyászati
kúra és menedzserszűrés. Ez utóbbi nem igényel több hetes itt tartózkodást, rendezvények ideje alatt is
elvégezhető. Kúráink mellett természetesen egyedi gyógyászati szolgáltatásaink is igénybe vehetők. Szakrendeléseink: hotelorvos, reumatológia, bőrgyógyász, természetgyógyász, lábklinika, fiziko- és hydrotherápia. Kedvelt szolgáltatásunk a szieszta szoba: relax masszázsfotel és akupresszúrás masszázságy.
Kínálatunkból a legújabbak: csontsűrűségmérés, biorezonancia, diagnosztika és terápia. Mindezen
szolgáltatások fontos kiegészítői: fedett uszodánk, kondicionálótermünk, szauna, szolárium és szépség
szalon, valamint számtalan sportolási lehetőség.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akár a rendezvény keretében, akár azon kívül látogat el hozzánk!
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Új tankönyv kezdőknek
Kelen Károly - Bridzsóvoda
Megkockáztatható az állítás:
egyik-másik felnőtt, évek óta versenyző
bridzsjátékos is nagy haszonnal
forgathatja Kelen Károly nemrégiben
megjelent, Bridzsóvoda című művét.
A személetes ábrákkal ékes könyv
ugyanis tartalmaz egy sor olyan
ismeretet, amelyet sokan elmulasztottak
megszerezni akkor, amikor a játék
rejtelmeibe megpróbáltak behatolni.
A szerző nem fárasztja olvasóit
kacifántos licitrendszerek
és az átmenet-váltásos beszorítás leírásával.
A kezdőket csak a játék alapvető
szabályaival és technikai fogásaival
ismerteti meg, ezeket logikus sorrendbe

■

L

í C

U

M

állítva. Nem maradt ki semmi, ami négy
kalandvágyó játékos bevezetéséhez kell
a bridzs világába. Aki tehát
a Bridzsóvodából tanul játszani,
az szilárd alapokon
fejlesztheti tovább tudását.
Ám a lényeg talán mégis az ebben
a könyvben, hogy - elolvasása,
s a tanultak alkalmazása révén
a járatlan kísérletezők már jószerint
az első órában élvezhetik a játékot.
Ne számítson senki arra, hogy
a Bridzsóvoda anyaga révén versenyek
győztesévé válik. Nem is ez volt a szerző
célja. De a könyv arra mindenképpen
kiváló segédlet, hogy mindenki
felfedezhesse, s már a kezdet
kezdetén átélhesse, érezhesse
a játék és a siker örömét.

H - 1 1 1 3 Budapest, Bartók Béla 152.
Tel.: 204-0044 Fax: 204-0062
E-mail: Griffhotel@mail.matav.hu

★ ★ ★
Szállodánkat jó közlekedési kapcsolatai miatt üzletembereknek és turistáknak
egyaránt ajánljuk. A modern, 108 szobás szálloda minden szobája fürdőszo
bás, színes tévével, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszerelt.
A házban a nemzetközi és a magyar konyha specialitásait egyaránt kínáló
Phőnix Étterem és hangulatos Colibri Coffe Shop fogadja a vendégeket.
Rendezvényközpontunk 5 különböző befogadóképességű teremmel konferen
ciák, tanfolyamok, zártkörű rendezvények lebonyolítására alkalmas.
Kikapcsolódásra vágyó vendégeink számára ajánljuk a Griff Squash & Fitness
Club-ot. A clubban 5 fallabdapálya, fitness terem, drink bár, illetve teremfoci és
aerobic is rendelkezésre áll.
Várjuk megrendelését:
szobafoglalás
204-2666
étterem - rendezvényszolgálat 204-0045
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2 5 . DANUBIUS
BRIDZSVERSENY
Keszthely,
1998. november 19-22.
PROGRAM
Csapatverseny dán rendszerben,
11 fordulóval
November 19. csütörtök
nevezési zárlat
kezdés (5 forduló)
November 20. péntek
kezdés (6 forduló)
28. PÉTERFALVI ANDOR
EMLÉKVERSENY
Párosverseny
November 21. szombat
nevezési zárlat
kezdés 1. forduló
November 22. vasárnap
kezdés 2. forduló
Ünnepélyes díjkiosztás
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SZÁLLÁS
Szobaárak (ugyanaz az ár,
mint 1997-ben)
kétágyas szoba
3 150 Ft/fó' reggelivel
egyágyas szoba
4 000 Ft reggelivel"
Jelentkezés 1998. november 16-ig
Hotel Helikon, 8360 Keszthely,
Balaton part 5.
Telefon: 83/311-330, Telefax: 83/315-403
16.30óraFelvilágosítás Dr. Szentpéteri János
17.00óra2151 Főt, Vörösmarty u. 62.
Telefon: 27/358-131
16.00óra

Meghívó
a jövő évi EB-kre

15.30óraAz Európai Bridzs Liga (EBL) 1999 már
cius 15. És 20 között rendezi meg a 10.,
16.00óra
Prokom Nyílt Páros és az 5. Senior Páros
Európabajnokságot.
10.30óra
A verseny színhelye a Varsói Kong
16.00
resszusi Központ - a Kultúra és Tudo
mány Palotája
NEVEZÉSI DÍJ
A nyílt pároson összesen 100 ezer sváj
Csapatonként 4 000 Ft, párosverseny
ci frank a nyeremény, az első helyezett
1 500 Ft /fő, 18 éven aluliaknak 50 %
pár 10 ezer svájci frankot nyer.
engedmény
A senior pároson összesen 20 ezer sváj
DÍJAK
ci frankot osztanak szét, az első helyezett
páér díja 2.500 svájci frank.
Csapatverseny;
Egyéb részletekről (pl. nevezési díj, ne
I. helyezett 20 000 Ft + a győztes
vezési határidő) az MBSZ novemberben
csapat tagjai részére 1999. évi versenyre
kap tájékoztatást.
3 napra szállás reggelivel a Helikon
Áz EBL 1999 június második felében,
Szállodában.
17-től, Máltán rendezi meg a következő'
nyílt és női csapat BE-t, a női páros EB-t
Párosverseny:
és a senior csapat EB-t
I. helyezett 20 000 Ft
Részleteket egyelőre csak a senior EBTöbb értékes tárgydíj. További díjak
ről tudunk: a versenyen az 1944.június
a résztvevők számától függően.
17. Eló'tt születettek vehetnek részt. Or
Tekintettel a 25. jubileumi versenyre,
szágonként egy-két nemzeti csapatot vár
valamennyi résztvevő tárgydíjban
nak, de a verseny nyílt, indulhatnak ve
részesül.
gyes nemzetiségű együttesek is. A győz
test Európa reprezentásaként meghívják
a 2000-ben Bermuda szigetén esedékes
csapat-világbajnokságra.
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Eredménylisták, 1 9 9 8 . Kelet-Magyarország Kupa
Debrecen
szeptember-október
Pula 1998
NYÍLT c s a p a t v e r s e n y
A /1 IVICA 2
Diklic Du., M iladin I., S zalay Gy., Szilágy L.
A/ 2 BULGÁRIA
Popov, Stam atov, Trendafilov, K araivanov
A/ 3 GRASHDPPER
Szots, Hajdú, K uttner, K uttner
A /4 N I K O L D V
Popnva, Gounev, N anev, Ivanshev
A /5 B U - S I - M I
K erekes, K ása, M arczo n a, V arga, M inarik, K ása
A /G M E Z E I
Kemény, Trenka, H onti, M ezei
B/ 7 EcoSoft
Aczél, M arjai, V arga, B a rtis, Falus, Szabd
B /1 3 J A C K
Dum bovich, K ovács, Línczm ayer, M agyar, N ikolits T.
B /1 4 MATE
W eisz, Vági, S tein d l, H arsány!
B/1S DIENES
B oros, D lenes, Földi, Tóth
B/1B FODOR
Rásonyi, H egedűs, H ám ori, F riss
B / 2 2 IBE
S zappanos, C sepeli, M acskásy, Jak ab
NYÍLT P Á R O S V E R S E N Y
1. T rendafilov-K araivanov
2 . M anhardt-M anhardt
3 . Popova-Gounev
4. Dumbovich K ovács M.
S .Z sák-C sehó
G .D aem en D orem ans
7. Vukelic Z.-lvanek
B .S v erB .-M ajsto ro v ic
9 . H arsán y i-íliás
10. Kobolt-Lond
13. Szilágyi-H ajdú
15. Földi Tóth
3 2 . L ínczm ayer-N ikolits
3 4 . Júnap-Trinn
3 9 . Steindl Víkor Gy.
4 4 . C sepeli-Jakab
4 7 . B artís-V arga
5 9 . Trenka-K em ény
61. K uttner-K uttner
7 2 .Vikor H egedűs

68 ,7 9
62,77
6 2 ,2 2
61,59
61,50
61,11
6 0 ,0 6
5 9 ,3 5
5 8 ,9 0
5 0 ,4 3
5 6 ,9 6
5 6 ,8 8
5 5 ,0 7
55 ,7 0
5 5 ,3 0
5 4 ,0 2
5 4 ,6 6
53,81
5 3 ,6 2
5 2 ,9 6

1 9 9 8 . SZEPTEMBER 25- 27.
CSAPATVERSENY
1. EGER
A n d rás-B ata, Böszörm ényi-Láng
2. TAVRON
T om a-O prea, V eress-O proni
3. KASSA
B oros-K lim eik, Lohay-M unka
4. TÍTÍNY
G yulai-K otányi, Tóth-Valet
5. ARTEMIX
G árdos-K erényi, B ánkiné-M észáros
6. ANDORKO
A ndorkó-G áspár, C sobán-M olnár
7. TOMI
S zabolcs-S zab ó , C sobán-M olnár
B. DEBRECEN
S ziki-K ertész, G rig er-R eszler
9. KUKA
B uglyd-Félegyházi, K rausz-M átyus
10. NYIRADONY
K alcsev-Fanta, Bob-Kovács
11. OUM
H im inec- Ja n o csk ú , G alicin-K assai
12. NYÍREGYHÁZA
Z alai-H avaj, K orsös-K orsösné
PÁROSVERSENY
1. SzöH ösi-B árczi
1070
2. Lohai-M unka
1057
3. A ndrás-B ata
1057
4. Szabó l.-S zab ó Cs.
1012
5. V eress-O p ro n i
976
6. R esz le r-G rig e r
974
7. K alcsev-Fanta
965
B. G lattfeld er-V arg a
936
9. K rausz-M átyus
924
10. B ob-K ovács
915
11. B oros-K lim eik
912
12. Ján o sy -S zab ö B.
897
13. H um inec-Janocskú
894
14. Buglyö-Félegyházi
891
15. Töth-V alet
87 2
16. G árdos-K erényi
86 7
17. S ziki-K ertész
860
18. G alicin-K assai
840
19. B öszörm ényi-láng
838
2 0 .A ndorkó-G áspár
811

185
160
159
159
156
155
149
143
137
136
136
122
6 3 ,6 9 0
62,917
62,917
6 0 ,2 3 8
5 8 ,0 9 5
57,9 7 6
5 7 ,4 4 0
55,714
5 5 ,0 0 0
5 4 ,4 6 4
5 4 ,2 8 6
5 3 ,3 9 3
53 ,2 1 4
5 3 ,0 3 6
51 ,9 0 5
51,607
51,190
5 0 ,0 0 0
49 ,8 8 1
4 8 ,2 7 4
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21. Zalai-Havaj
2 2 .Böröck Szabd
23. Szollösi-Tözsér
2 4 .Karsds-Korsdsné
25. Dobra-Ertel II.
26. Bárczi-Szabalcs
27. Csobán-Molnár
28. Toma-Opred
29. Bánkiné-Mészáros
30. Untener-Ertel 1.
31. Fehér-Czapár
32. Szepesi Smid
33. Kálmán-Mdzer
34. Solt-Farkas
35. Szabd T.-Kunszenti

49

809
785
7B3
783
778
759
758
745
733
728
728
696
690
677
607

48,155
46,726
46,607
46,607
46,310
45,179
45,119
44,345
43,631
43,333
43,333
41,429
41,071
40,298
36,131

GAMAX egyéni verseny
1 9 9 8 . SZEPTEMBER 29.
1. Tóth István 1.
2. Kovács Mihály
3. HarsányiSándor
4. Vikor Dániel
5. Gabos Gábor
6. Homonnay Géza
7. Szilágyi László
8. Winkler Gábor
9. Aczél Pál
10. Bánki Zoltán
11. Árvay Gyula
12. Szappanos Géza
13. Kisgyfirgy Lajos
14. Csepeli Miklós
Jakab Sándor
16. Dumbovich Miklós
17. Oienes Odón
18. Magyar Péter
19. Macskásy Gábor
20. Gern István
21. Linczmayer Lajos
22. Gulyás Dániel
23. Balogh Szabnlcs
Kelen Károly
25. Szalka Tamás
26. Hegedűs Gál
27. Fogaras András
28.Holyinka Péter
2 9 .Kovács András
30. Lévai János
31. Nikolits Tamás
32. Vinkier László

109
75
54
51
45
42
41
38
35
29
26
18
13
9
9
-1
-A
-1 0
-1 2
-1 3
-1 6
-1 8
-2 0
-2 0
-3 4
-4 3
-4 4
-4 5
-7 1
-7 5
-7 7
-9 1

E L T E 1998.
CSAPATVERSENY
A CSOPORT
1. HARANGOZÓ TOYS
187
G ulyás, H arangozd, Szalay, Szilágyi
2. ARTEMIX
151
K erdnyi, G árdds, K ertész, R eszler
3. BEAC
150
Podr, Iványi, K apcsos, K ovács G„
K ovács B., Varga
4. GYOR-RUDALAKK
150
Bánki, Balogh, S zéles, K uttner
5. ZSU GA SOK
149
G abos, Réti, N yárádi hp., Nagy I.
9. 4G
143
A ndrásfai, Bánkövi, Tarnay, B ráf
7. MEZEI
141
M ezei, Honti, D ienes, C sepeli
8. KŰVESDI
139
B írd, B artha, K öveséi, Reviczky
9. BEACIEI
134
Hóna, Bittó, H orotyák, Rozsnyai
10. TIK-TAK
132
Talyigás, Talyigás, K otányi, Tichy
B CSOPORT
11. GALIM
142
Gál, Vikor, Szalka, W inkler
12. MAKÓIÉ
142
M akara, K ocsis, lisk a , F erenci
13. ARGDS
141
K em ény, Rásonyi, Trenka, Argay
14. VARGA
140
K erek es, V arga I., B írd, D em eter
15. TOPI
134
S zatm áry, Szegedi, M ráz, Zom bori
16. ÉLIÁS
119
Éliás, K leínné, M adarász hp., Fekete
17. HUBA
118
B aksay, Pákozdi, Újlaki, Hazai
1B. ÓBUDA
116
H orváth, K eresk es, Láz, Szegóné
C c so p o rt
19. PAJZS
138
K iss, Pánczél, Szikszay, H orváth, Tóth
2 0 . ERAVIS
132
Fodor, F azakas, Hülvely, Fiicsfik, Scharnitzky
21. VIDOR
128
Komor, Vida, K ovács, Bozzai
2 2 . ÁDÁM
121
R úzsa, R úzsa, Tichler, Szabd
2 3 . ERŰS PASSZ
117
P ro h á sz k a , Szolnay, M ardti, G rfiller

199
51
53
44
41
32
24
17
-4
-4

60
30
15
15
6
-4 6
-6 0
-6 5
13
-6
-2 9
-4 4
-5 6
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2 4 . KRISTÓF
116
K ristóf, K ertósz, Gulyái hp.
2 5 . TAK0MA
98
Tasnádi, K ovács, M agyar, lllyefalvy
2 6 . BYE
0
Bye

-7 9
-1 2 3
-8 1

u tt

1 9 98. OKTÓBER 3
A KATEGÓRIA
1. Szalay-Szilágyi
2 . K erekes-M ezei
3. G ál-W inkler
4 . Tíchy-H aragozó
5. V atai-N em es
6. Szóts-K otányi
7. A czél-V arga
8. M acskásy hp.
9. A ndrásTai-G ráf
10. K alm ár-G yárfás
11. B ikki-H erczegfalvy
12. N ám ori-Fris
13. Liska-Lukácsi
14. tless-lv án y i
15. H ittm ann-Tala
18. V ikor-H egedíis
17. B artúk-Z sák
18. Zách-K leín
19. H anti-K em ény
2 0 . R nsta- Ja k u s
21. Bnzzai-Vida
2 2 . Linczm ayer-M arjai
2 3 . D rasny-T alyigás
2 4 .Fngaras-K nvács
2 5 .8 ak n s-M ak ra
2 6 . R éti-B ahas
27 . N yárádi Nagy II.
2 8 .B alásy -S zam n s
2 9 . K állai-Török
3 0 .6 rd d i-J u n g
31. S u rányi-S urányi
32 . V ass-C snm ay
3 3 . B eck-T rencséni
3 4 . B údis-Szabó
35 . S zéles-K uttner
3 B .M észárns-Z elnik
37 . Fndnr ll.-H ülvely
3 8 .Nagy-Knvács
3 9 .S zentes-S zegedi
4B. K erti-Talyígás
41. Ferenci-L iska
4 2 . V isnyovszki-N agyzsadányi

6 9 5 ,8 3
6 7 2 ,9 5
6 5 7 ,5 7
6 5 5 ,0 3
6 5 2 ,8 2
647,91
6 4 0 ,6 3
6 2 9 ,9 9
629 ,8 1
6 2 1 ,2 8
6 1 6 ,6 3
614,67
611,78
6 0 9 ,0 4
603 ,0 1
6 0 0 ,2 9
5 9 9 ,5 2
5 9 7 ,7 2
5 9 6 ,9 9
596 ,3 1
590 ,9 1
5 8 7 ,9 8
587,11
5 8 3 ,1 9
5 8 2 ,8 2
5 7 9 ,8 6
5 7 9 ,0 7
5 7 7 ,7 9
5 7 7 ,7 0
576 ,6 1
5 6 7 ,8 8
565,17
5 6 5 ,0 6
5 5 4 ,9 4
5 3 7 ,5B
5 3 4 ,3 1
5 3 2 ,6 7
5 2 3 ,3 4
5 2 2 ,7 4
5 2 2 ,7 2
5 2 1 ,9 3
5 2 1 ,5 8

63 ,6 3
60 ,9 6
59 ,5 6
59 ,3 3
59,13
58 ,6 9
58 ,0 3
57,06
57 ,0 5
5 6 ,2 8
56 ,0 4
55 ,6 8
55,41
55,17
54 ,6 2
54,37
5 4 ,3 0
54,14
5 4 ,0 8
54,01
53 ,5 2
53 ,2 6
53,18
52 ,6 3
52,79
52 ,5 2
52 ,4 5
5 2 ,3 4
52 ,3 3
5 2 ,2 3
51,44
51,19
51,18
50,27
4 8 ,6 9
4 8 ,4 0
4 8 ,2 5
4 7 ,4 0
47,3 5
47,3 5
47,2 8
47,2 4

4 3 .S z en d re i-G á sp á r
4 4 . Z nller-K nrm ns
4 5 . B alázs-Fazakas
4 6 . F ark asn é-K ertész
4 7 . Fodnr-B ay
4 8 . É liás-Ju sztin
4 9 . W ér-Svábné
S O .S ándnr-B n h n er
51. B eck-C sehó
5 2 .K erti-W in k ler
5 3 . Juvancz-P avlik
5 4 .G n m b árÖ tv ö s
5 5 . N yárádi-N yárádi
5 6 . B alngh-P npper
57. T ölgyesi-B arkó
5 8 .H eg ed ü s-W ien er
5 9 . K ristóf-Patzkd
6 0 . F ábián-P ásztnr
61. K nvács-Szigeti
6 2 .Ferenczy-H egedüs
6 3 .Szabó-N ádasi
6 4 . H ám nri hp.
B KATEGÓRIA
1. V atainé-N em es
2 . M acskásy hp.
3. B ikki-herczegfalvi
4 . H ám orí-Fris
5. Eless-lványi
6. Hittm ann-Tala
7. B artdk-Z sák
6. Zách-Klein
9. R n sta-Jak u s
10. D rasny-T alyigás
11. B akns-M akra
12. Kállai l.-Török
13. B ródi-Jung
14. S urány i-S u rán y i
15. V ass-C snm ay
16. B eck-Tencséni
17. M észárus-Z elník
18. Fndnr ll.-HUIvely
19. N agy-K nvács
2 0 . S zentes-S zeg ed i
21. F eren ci-lisk a
2 2 . V isnyovszki-N agyzsadányi
2 3 .S z e n d re i-G á sp á r
2 4 . Znller-K nrm ns
2 5 . B alázs-Fazakas
2 6 .F ark asn ó -K ertész
2 7 .Forod-B ay
2 8 . É liás-Ju sztin
2 9 .W ér-S vábné
3 0 .S á d n o r-B o h n e r

516,50
516,91
515,98
514,17
5 0 8 ,6 9
5 0 7 ,8 8
5 0 4 ,4 7
4 9 5 ,4 5
4 9 4 ,9 7
4 8 7 ,0 2
4 8 3 ,6 3
482,71
481,34
477 ,4 0
4 7 3 ,4 9
4 7 2 ,2 2
4 6 5 ,9 6
441,17
4 3 8 ,3 0
4 3 0 ,5 5
413,00
3 6 8 ,6 3

4 6 ,9 7
4 6 ,8 2
4 6 ,7 4
4 6 ,5 7
4 6 ,0 8
4 6 ,0 0
4 5 ,6 9
4 4 ,6 8
4 4 ,8 3
44,11
43,81
4 3 ,7 2
4 3 ,6 0
4 3 ,2 4
4 2 ,8 9
4 2 ,7 7
42,21
3 9 ,9 6
3 9 ,7 0
3 9 ,0 0
37,41
3 3 ,3 9

6 5 2 ,8 2
6 2 9 ,9 9
618,63
614,67
6 0 9 ,0 4
603,01
5 9 9 ,5 2
597,72
596,31
587,11
5 8 2 ,8 2
577,70
576,61
5 6 7 ,8 8
565,17
5 6 5 ,0 8
534,31
5 3 2 ,6 7
5 2 3 ,3 4
5 2 2 ,7 4
521,93
521,58
518,50
516,91
515,98
514,17
5 0 6 ,6 9
5 0 7 ,8 8
5 0 4 ,4 7
4 9 5 ,4 5

59,13
5 7 ,0 6
5 6 ,0 4
5 5 ,6 8
55,17
5 4 ,6 2
5 4 ,3 0
54,14
54,01
53,18
5 2 ,7 9
5 2 ,3 3
5 2 ,2 3
51,44
51,19
51,16
4 8 ,4 0
4 8 ,2 5
4 7 ,4 0
4 7 ,3 5
4 7 ,2 8
4 7 ,2 4
4 6 ,9 7
4 6 ,6 2
4 6 ,7 4
4 6 ,5 7
4 6 ,0 8
4 6 ,0 0
4 5 ,6 9
4 4 ,6 8
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31. Kéri-Winkler
32. Juvanc 2 -Pavlik
33 Gombár Dtvüs
34. Balogh-Popper
35. Tölgyesi-Barkó
36. Hegedűs-Wiener
37. Kristóf-Patzkó
38. Fábián-Pásztor
39. Kovács-Szigeti
40.Ferenczy-Hegedűs
41. Szabú-Nádasi
42. Hámori hp.
C KATEGÓRI A
1. Hámori-Fris
2. Rosta-Jakus
3. Bakos-Makra
4. Kállai-Tőrük
5. Brúdi-Jung
6. Surányi Surányi
7. Mészáros-Zelnik
8. Szentes-Szegedi
9. Visnyovszki-Nagyzsadányí
19. Szendrei-Gáspár
1 1 .Zoller Kormos
12. Farkasné-Kertész
13. Fodor-Bay
14. Wőr-Svábné
15. Kéri-Winkler
16. Juvancz-Pavlik
17. Gombár-Ötvös
18. Balogh-Popper
19. Hegediis-Wiener
20. Fábián-Pásztor
21. Kovács-Szigeti
22. Ferenczy-Hegedüs
2 3 .Szabú-Nádasi
24. Hámori hp.

487,02
483,63
482,71
477,40
473,49
472,22
465,96
441,17
438,30
430,55
413,00
368,63

44,11
43,81
43,72
43,24
42,89
42,77
42,21
39,96
39,70
39,00
37,41
33,39

614,67
596,31
582,82
577,70
576,61
567,88
534,31
522,74
521,58
518,50
516,91
514,17
508,69
504,47
487,02
483,63
482,71
477,40
472,22
441,17
438,30
430,55
413,00
368,63

55,68
54,01
52,79
52,33
52,23
51,44
48,40
47,35
47,24
46,97
46,82
46,57
46,08
45,69
44,11
43,81
43,72
43,24
42,77
39,96
39,70
39,00
37,41
33,39

Vegyespáros bajnokság
A DŰNT f i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mezei Katalin - Szilágyi László
Bánki Zoltánné - Gárdos Gábor
Kertősz Zsófia - Reszler Antal
Welker Katalin -W elker Ottó
Űtvüs Panni - Gombár István
Kerekes Zsuzsa - Hontl László
Beck Anna - Tarnay Gyula
Rosta Edina - Hajdú Péter53.74
Nagy Elly - Argay Gyula
Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor
Macskásy Ernőnó - Macskásy Ernó

60.96
60.96
60.03
56.36
55.28
55.23
55.05
53.37
52.99
52.11

12 Kiss A drienn - Kotányi Balázs
13 Réti Zsuzsa - G abos G ábor
14 Tölgyesi E szter - B arkó István
15 Ticby E szter - H orváth Attila
16 Szabados E. - K u ttn er György
17 Szalka P éternő - S zalka Tamás
18 Halusz Jdzsefn ó - P á sz to r Akos45.11
19 Székely K atalin - Doby Im re
20 Kelen D orka - K elen K ároly
B DÖNTŐ
21 Kákóczki Ilona - Bozzai P éter
22 Szem ere Erika - H ittm ann László
23 N agyzsadányi K. - B akos Tamás
24 Tóth Ju d it - M ihályfi László
25 Oláh M arika - K rieg e r A rtu r5 8 .0 7
26 Róna Lívia - P le a ste r
27 N yárádi G abriella - H egedűs László
28 Nikolits Éva - Zách G ábor
2 9 Klein Jen ó n é - Éliás Gyula 50.78
3 0 Hnlyinka hp.
31 Villányi A ndrea - K erényi István
32 S ándor Judith - S zö ts G ábor
33 V arga Emília - S zabó László I.
34 Iváncsi R enáta - M ráz M áté
3 5 Sváb Ernöné - W ér Vilmos
36 Kéri Z su z sa -W in k le r G ábor
37 Székely Gyuláué - J ó n á s Károly
3 8 Tlhor Szilvia - P e trá s G ábor
39 G asztonyi G. - Solt György
4 0 M ailász Ottóné - Bikki G ábor
41 Zem pléni óva O rm ay György
C DÖNTŐ
4 2 Vatai Jó zseín é - N em es László
4 3 Beck M árti - C sehú Zoltán
44 Bajáki V eronika - S zabó Béla
4 5 O rbán K atalin - Szabó S ándur
4 6 B ajor K árolyné - P atzkó György
4 7 Tatár A ttiláné - T atár Attila
4 8 Vass Katalin - Lovász P é ter
4 9 Szabó Csilla - N ádasi Tibor
50 Varga Titanilla - P atak y Ján o s
51 F arkas Gydrgyné - W eininger Pál
52 Ferenczy B rigita - F risch Tamás
53 F arkas M ariann - B ozsik P éter
54 T rencséni hp.
5 5 lllyefalvi Lilla - Zom bori P éter
56 R ohrböck Ju d it - K elen Béla
57 H ám ori hp.
58 H erczeg Á gnes - S zatm áry Zsolt
59 Salm anoft Vera - S te rn George
60 Szentm ikóssyné - Oláh Levente
61 Zalai Á gnes - P é te r Tam ás

5 0 .9 6
4 8 .5 6
4 7 .9 2
4 7 .7 2
46.7 1
4 6 .1 4
4 4 .5 9
3 6 .8 0
6 4 .7 4
6 3 .1 2
6 1 .3 4
5970
5 6 .4 5
5 6 .2 4
5 1 .5 0
5 0 .3 8
4 9 .8 5
4 9 .7 4
4 9 .4 4
4 6 .8 5
4 6 .4 9
4 6 .1 0
4 5 .8 6
4 4 .3 1
4 2 .9 8
4 2 .5 9
v issz a lé p e tt
6 4 .5 7
6 4 .1 2
5 9 .9 8
5 9 .9 7
5 7 .7 6
5 7 .6 5
5 7 .4 7
5 6 .8 8
5 4 .7 8
5 4 .5 8
5 3 .1 0
5 2 .7 2
51.76
5100
4 3 .6 8
4 1 .3 9
40 29
v issz a lé p e d
v issz a lé p e d
v issz a lé p e d

A széles k ö r ű h a z a i és kü lföldi elfo g a d ó h á ló za t a legn agyobb
k én yelm et és bizton ságot n y ú jtja Ö nnek, és igénye sze rin t
családtagjai részére.

flteefoK E B §gp[ Jgj#
MKB Rt. Bankkártya Osztály, 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.,
Telefon: 117-9557,117-2663, Fax: 117-2332
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Csapatbajnokság
1998.
I/A osztályú
Az idei I. osztályú CSB előtt és alatt né
hány csapat átalakult, sok átigazolás ré
vén megváltoztak az erőviszonyok. Az
Elastron csapat a bajnokság közben be
nevezte Magyar Pétert, de ő nem játszott
elég leosztást ahhoz, hogy mesterpontot
kaphasson. Az IBE csapatából Szilágyi
László és Magyar Péter távozott, a he
lyükre Gerő István érkezett, aki annyi
változást hozott, hogy mivel általában
Koltai Gáborral játszott, így az IBE is
olyan csapat lett, ahol állandó párok ját
szanak. Az Interface Minarik Attila és
Szőnyi György távozása után még a baj
nokság rajtja előtt meghívta a Kerekes
Zsuzsa - Varga Sándor párost, majd baj
nokság közben leigazolta a Galim csapat
ból az I/B. osztályba távozott Gulyás Dá
niel - Szalay György párost. Ez utóbbi
borította fel leginkább az erőviszonyokat,
hiszen így már joggal tűzhette ki célul az
Interface csapat a dobogóra jutást. A
Galimból a távozó Gulyás - Szalay helyé
re Vikor Dánielt hívták vissza a fiatal és
tehetséges Hegedűs Gállal. Átalakult a
Lévai csapat is, a csapat vázát alkotó
Lévai - Vinkler maradt, kiegészülve a ku
pagyőztes Mezei - Honti és Szalka Szász párokkal. A Print-Tech csapatból
távozó Szőts Gábor helyére Dienes Ödön
érkezett, és ismét közöttük játszott Ko
vács András és Boros András.
A rengeteg és szokatlan átigazolás tehát
átalakította az erőviszonyokat, azonban a
bajnokság alapképlete ugyanaz maradt.

Nevezetesen az Elastron (sokan még
mindig TAURUS-nak hívják őket) messze
kiemelkedik a mezőnyből, és senki nem
veszélyeztette Dumbovichék újabb bajno
ki címét. Igaz, fölényük idén nem volt
olyan nagy mint tavaly, hiszen 1997-ben
minden mérkőzésüket megnyerték, most
viszont a Royston csapat elleni döntetlen
mellé még két vereség is becsúszott (az
Interface és a Kertes csapat ellen). Azon
ban mindannyian láthattuk, hogy továbbra
sem azzal jobbak, hogy bonyolult és me
móriaigényes, már-már rejtvény számba
menő licitrendszereket alkalmaznak, ha
nem világosan és tiszta logikával bridzseznek. (Ezzel természetesen nem akarom
kétségbe vonni a pontos licitálás előnyeit
és fontosságát). Mindenesetre örvendetes,
hogy fiataljaink legalább licitben felveszik
a versenyt a legjobbakkal, és ha techniká
juk is kellően fejlődik, akkor remény van
arra, hogy világversenyeken is helytállja
nak, esetleg jobban is szerepeljenek, mint
az elmúlt évtizedekben szerepeltünk.
Ezek fényében az ismét ezüstérmes IBE
mögött nem is olyan nagy meglepetés az
Interface csapat harmadik helye, akik a
Galimot szorították le a dobogóról.
A kiesők között találjuk viszont, ráadá
sul az utolsó helyen a többszörös ezüstér
mes Royston (Hajdú) csapatot. Az utolsó
forduló előtt még többesélyes volt a ki
esés, a Print-Tech összeszedte magát és
kiütötte a Fészek csapi
tót, amely a többi
eredmény számára
kedvező alakulása
miatt megúszta a ki
esést.
(Folytatás a 3. oldalon.
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Bridzsezü Ifjú sá g é rt Alapítvány
A Szövetség és a Mélyépker Kft. által
1991-ben létrehozott Alapítvány mind je
lentősebb szerepet játszik az ifjúsági
bridzs és az utánpótlás-nevelés támogatá
sában. Az Alapítvány két leglényegesebb
bevételi forrása egy részről a szövetség fő
szponzorának, a Magyar Külkereskedel
mi Banknak az évente most már 2 millió
forintot kitevő hozzájárulása, másrészről
a - feltételezéseink szerint elsősorban a
bridzsező sporttársak - 1 %-os SZJA hoz
zájárulásaiból adódó összeg, amely az
1996-os év bevallásai alapján 1997-ben
676 ezer forint volt. Utóbbi összeg felhasználásáról a törvény szerint nyilvános
sajtóközleményben kell beszámolni, ame
lyet ezúttal itt meg is teszünk: egyrészt a
siófoki ifjúsági bridzstábor, másrészt a
bridzs-tanfolyamok ifjúsági résztvevőinek
díjtámogatása, harmadrészt vidéki bridzsegyesületek utánpótlás-nevelése szerepelt
a támogatott tevékenységek listáján.
Nem sokkal lapzárta előtt megérkezett
számlánkra az 1997. évi bevallások alap
ján folyósított összeg, 783 000 Ft, amely
tehát örömteli emelkedést mutat. Ezúton
is köszönjük mindenkinek, aki 1 %-os fel
ajánlásait Alapítványunk javára teszi és
kérjük, hogy a továbbiakban is támogas
sák az Alapítványt!
Az Alapítvány adószáma: 19674681-101:

Homonnay Géza
A Kuratórium elnöke
Drágul a B rid zsélet
Nem éppen hagyomány, de aligha megle
petés: jövőre ismét drágul a Bridzsélet.
Okai unalomig ismertek, ismétlésük re
mélhetőleg szükségtelen. Az egyes szám
ára jövőre az 1998 évi 360 Ft, helyett 400
Ft. lesz. Az előfizetési díj az évi hat számra
2400 Ft. A nyugdíjasok és az önálló kere
settel nem rendelkező 26 év alatti fiatalok
továbbra is kedvezményt kapnak: előfize
tési díjuk évi 2100 Ft. A külföldi előfizetők
éves díja 3500 Ft.
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Csapatbajnokság
1998.
HA osztályú
Tavalyi beszámolómban sokat morgolód
tam (és morgolódott más is) a körülmé
nyek miatt, most sajnos más miatt is lett
volna okom, de azért tekintsük át menny
it fejlődtünk.
Tavaly sem sikerült hatásos eljárást ta
lálni a lassú játék ellen, az idén sem jártak
sikerrel a teremvezetők ilyen irányú tö
rekvései, bár a rendezőség most az időn
túl leadott eredmény miatti büntetést is a
tornavezető hatáskörébe utalta. Mégsem
kapott senki megmaradó büntetést. Ez
nyilván azért is van, mert a teremvezető a
játékidő lejártának közeledtével kényte
len a rendrakással (tokok, licitdobozok)
foglalkozni. Ez a probléma más, nem baj
noki versenyeken nem jelentkezik, m ert a
késői leadásért járó büntetéseket a csapa
tok automatikusan megkapják.
A helyettesítési problémák, úgy tűnik,
megoldódtak, nem fordult elő olyan eset,
mint ami miatt tavaly szót emeltem.
Ugyanez mondható el a szkórlapok kitöl
téséről is. Ebben a kérdésben inkább az
volt a probléma, hogy az egyik forduló
ban (a tizedikben) nem állt rendelkezésre
a kiírás szerinti szkórlap. A csapatok be
csületére legyen mondva, hogy a leadott,
különböző mennyiségű és minőségű pa
pírok az összes szükséges információt kibogozhatóan tartalmazták, így elkészít
hető volt az eredménylista.
Halasztott mérkőzés kevesebb volt,
Bánki Zoliék általában tudtak jönni, így
azt kell mondanom, hogy a teremvezető
már indokoltan követelhette volna meg a
játékidő betartását, amelyet az utolsó for
dulóban egy parti törlésével meg is pró
bált.
A Balázs Béla utcai helyiség bérleti jo
gának elvesztése után a SOTE ebédlőjé
ben folynak a találkozók. A versenyterem
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változása egyrészt örvendetes, hiszen
jobb a világítás, több a hely, kényelme
sebben elférünk. Mindazonáltal az este
vége felé már itt is kevés a levegő. A ba
jon szellőztetéssel egyelőre nemigen le
het segíteni, hiszen az ablakhoz közeli
asztalokon megfagynának a játékosok.
(Habár öt-tíz percnyi szellőztetési szünet
még így is lehetne, ha hajlandók lennénk
a kiporciózott játékidőt betartani!) Meg
látjuk, mi lesz a meleg tavaszi, nyári esté
ken. Nehézkes viszont a hirdetések köz
zététele. Jó lenne valahová hirdetőtáblát
elhelyezni, mert a jelenlegi módszer az
ajtóban tumultust okoz, sokan nem fér
nek az eredményekhez. Ez alkalommal is
tisztelettel kérem a sporttársakat a meg
felelő viselkedésre és a terem és tartozé
kainak megóvására, hogy ne kelljen a
bérbe adónak ezt a bérleti viszonyt fel
mondania. Ugyanakkor alighanem jó ok
kal mondhatunk köszönetét a SOTE ve
zetőinek, akik (természetesen tisztes díj
ellenében, de) befogadták a bridzsezőket. Egyúttal megköszönjük a büfé dolgo
zóinak is, hogy vállalták a nyitva tartást és
a játékosok kiváló ellátását.
Végezetül bemutatok egy partit, amely
csapatunk egyik sikeres mérkőzéséről va
ló, ahol még nekünk is babért hozott a
pontos licit.
A következő óriási lapot tartottam a ke
zemben: éAKBxxx, VA, ♦AKBx, <£AD.
Precíziós licitrendszert játszunk, tehát
1 treffel indítottam a licitet, amelyre part
nerem 1 káró válasza után 2 pikket
mondtam. Megállapodásunk szerint erre
támogatást kell jelezni, ha van. Partne
rem 3 treff licitje legalább 3 db pikket, és
0-4 pontot ígért. Ezután 3 pikkel amfát li
citáltam (hány db. van nálad a 4 ász és az
adu király, dáma közül), amelyre a 3 szán
egyet jelzett. Most 4 kárót mondtam,
amire a 4 pikk dublót, vagy dám át ígért.
A kisszlemet már láttam (lehet hogy dubló káróval nem 100 %-os, de m ár akkor is
nagyon jó esélyű), és még megpróbáltam
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a hetet is (5 treff, talán szingli a treff?), de
ebből partneremnél négy kicsi volt így
megelégedtem a 6 pikk bemondásával.
Partneremnek egyenletes lapja volt a ká
ró és a pikk dámával, de mint láthatjuk,
pont ez kellett a 6 pikkhez.
A treff impassz nem ült, de a másik asz
tal nem találta meg a szlemet.

most (szokásától eltérően) ugyancsak öt
percig tűnődött, majd adut hívott.
Nikolits az ötösre a hetest tette, ütött az
asztali bubi. A felvevő most a pikk király
lehívása után kézben magasan lopott egy
pikket és kis adut játszott ki. Ez most az
állás:
♦B

D. Gy.

V4

A zsűri is játszik néha
Az utolsó bajnoki fordulóban a már baj
nok az Elastron csapat a harmadik helyért
küzdő Interface csapattal játszott nagy se
reg kibic előtt. A 24. leosztásban történt:
Általános beli, osztó Dél
♦ B1072
V 42
♦ AK1032
*A 10
* KD964 ----- í----- ♦ A3
VKB6
V D10853
*9
"T n * ♦ DB64
___ I___ * KD
* B742
♦ 85
VA97
♦ 875
♦ 98653
A licit:

Ny
Gulyás

í
K
Linczmayer. Szalay

D
Nikolits

passz
14
IV
passz
24
passz
3szan
passz
4V
körpassz
A három szán látszólag teljesíthető, hi
szen az ellenvonalnak csak négy fejütése
van. Csakhogy a felvevő pontos ellenjá
ték mellett csak nyolcat tud ütni, a kilen
cedik ütés megszerzése megakadályozha
tó. Pikk a gyilkos indulás, és a kör ász
visszatartásával elvágható a közlekedés.
A major gém ellen Nikolits a pikk nyol
cassal indult, a kilencest a tízes és az ász
követte. Szalay öt perc múlva kihívta a
treff királyt, majd - ütésben maradván folytatta a treff dámával. Linczmayer

♦ D6
V K6
♦9
*B 7

♦ AK1032
♦
7
|4
1
V 1083
NT
* ♦ DB64
___ !__ I*
♦
V A9
♦ 875
*98

Ha most Nikolits üt az ásszal és kárót
hív, Észak üt a királlyal, majd pikk hívásá
ra a felvevő kénytelen magasan lopni. A
felvevő most aduval elveszi Dél kilence
sét és az asztalra megy, de csak két magas
fekete lapja van három káró vesztőre. A
felvétel tehát bukott volna. Nikolits ütött
a kör ásszal ..... , de ebben a pülanatban
megjelent a zsűri, és közölte, hogy a kö
vetkező partit törli, mert az asztal késés
ben van. Több sem kellett jó Tamásnak,
először összeveszett a zsűrivel (tegyük
hozzá, okkal, mert a teremvezető meg
várhatta volna a parti végétó, majd mér
gében treffet hívott, ami végzetesnek bi
zonyult a játszma sorsára - a mi szem
pontunkból.

BRIDZSELET

Egy Lightner kontra
A PRINT-TECH - Welker meccsen tör
tént az alábbi eset:
K-Ny beliben, osztó Kelet
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Csapatbajnokság
1998
1/B osztály

Az 1/b osztályú csapatbajnokság rajtlistáját
szemlélők egybehangzóan megállapíthat
ták, hogy ilyen erős mezőny már rég nem
jött össze az osztályban. Az 1. osztályból ta
valy kieső csapatok mellé a Varga I. - Bartis
4 AB642
párral megerősödött EcoSoft, az egyre iz
V3
mosabb Rásonyi csapat és a Szamos Gá
♦ D2
bort leigazoló Balásy csapat egyaránt felju
<4 D8642
tási eséllyel indult a versenyen. Az előcsatározások hoztak némi meglepetést - ezek
közül elsősorban a Szilágyi Lászlóval erősí
tő Harangozó-Toys várakozáson aluli, és a
Balásy csapat hullámzó szereplése emelen
A licit hat treffig jutott ekképpen:
dő ki - s egy-kettőre kirajzolódtak az erővi
szonyok.
Megugrott három
csapat
Ny
É
K
D
(EcoSoft, Ibolya és Szigethy), az üldöző
Welker 0. Fagaras
Cziffra Kovács A.
bolyban a Bárány és Rásonyi csapat foglalt
2szan 3V
helyet.
4*
passz
4V
passz
A
hajrában aztán az Ibolya csapat szerezte
44
passz
4szan
passz
meg a bajnoki címet, az EcoSoft az ezüstöt,
54
passz
6<4
kontra
s a harmadik feljutó a Szigethy csapat lett.
körpassz
A négy kieső hely közül kettő viszony
Fogaras a káró nyolcassal indult, jog lag hamar gazdára talált. A jelentősen
gal remélve, hogy partnere ezt a színt meggyengült és a versenysorozat végére
lopja el. Nem így történt. Kovács And teljesen szétzilálódó Veszprém csapat
rás ütött az ásszal, s csak most kezdett mellett a tavaly feljutó Buda csapat hely
gondolkodni. Későn. Ki kellett volna zete is fokozatosan megpecsételődött. A
hagyni az ütést, és a felvevő nem tudja 9. fordulóig utolsó előtti (11.) helyen ta
megadni a treff impasszt. Ha Dél nem nyázó Harangozó-Toys csapat szédületes
kontrázik, a dilemma ugyanaz, de hajrába kezdett (a három utolsó forduló
könnyebben megoldható. A kör indu ban 71 pontot szereztek), s az utolsó
lást a felvevő megüti az ásszal és kis ká összecsapáson ki-ki meccsen 25 - 3-ra
ró hívással próbál kézbe kerülni, amit nyertek a rivális Balásy csapat ellen (a
persze meg kell ütni az ásszal. Ha a fel bentmaradásért legalább 19 pontra volt
vevő pikket hív, nagyon pórul jár, mert ellenük szükségük). Ezzel aztán a Balásy
az ellenvonal minden aduja külön üt, s a csapat búcsúzott, a Harangozó csapat pe
ráadás a káró ász. Öt bukás. A másik dig felugrott a 6. helyre. A negyedik ki
asztalon gondatlan felvevőjáték után a eső, a gyenge kezdés után későn eszmélő
hat pikk bukott, a csendben maradó el Bergengóc csapat jövőre újra jó eséllyel
lenfél nem árulta el, hogy a terepet el próbálkozhat a 2. osztályban,
aknásították.
íme, két érdekes leosztás a bajnokságról:
A küzdelemsorozat elején (még valami
Csepeli Miklós
♦ 10983
¥2
♦ B98654
*K 10
----- i-----4 KD75
1
r AK64
NT
K 4K 3
1
* AB9
4
T DB109875
♦ A107
<4 753

G

___________________
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kor októberben) az Ibolya - Bergengóc
összecsapáson fordult elő az alábbi érde
kes kiosztás, amely szép felvevőjátékra és
a manshelyzetnek megfelelően jelentős
pontgyűjtésre nyújtott lehetőséget.
♦ A65
¥A K 3
♦ A9
♦ AB954
* B9832 ----- i----- * K7
„ V D1092
VB754 „¥
* K83
* ♦ B752
* 6
----- 1___ * KD3
♦ D104
V 86
♦ D l 064
♦ 10872
Sajnos a lehetőség gyakran lehetőség
marad csupán, miként ezúttal is. Fiatal,
igen tehetséges, ám még nem eléggé ta
pasztalt partnerem (Balásy Zsolt, alias
Gerald) nem találta meg a nyerő játékot.
De nézzük mi is történt! Általános beliben
Észak helyén 2 szánnál indult, amit - talán
kissé túlértékelve tízeseimet, no meg itt
invitre nincs lehetőség - 3-ra emeltem. A
teljes kiosztást látván nyilvánvaló, hogy
optimizmusom túlzott volt; kör indulásra
a felvétel esélytelen. De hát ki látja előre
az összes lapot? Nyárádi Gábor sem, aki
attól tartván, hogy a kör indulás meg nem
érdemelt ütést ad a felvevőnek, kis káróval
támadott. Most épp ez adta meg a teljesí
tés esélyét. Persze Nagy Pista sem az az
ember, aki két kézzel szórja az ütéseket, s
igen helyesen a nyolcassal fedte az asztal
ról kért kis lapot, így ütött a káró kilences.
Gerald talán kissé ham ar örült az ajándék
nak, s már szinte zsebében érezte a 600
pontot. Lekapta a treff ászt, hátha történik
valami szívet melengető figuraesés, de
nem. A treff bubi folytatásra Nyugat páros
számú lapot jelző kör dobása meg egyene
sen lehangoló hír volt. Nyárádi G. a kör
kettessel folytatta, Nyugatról a bubi jött, s
itt kellett volna kissé elgondolkozni a világ
folyásáról. A kör elosztás az ellenfeleknél
feltehetően 4-4, a kör kettes hívás figurát

jelez, s a kör bubi tételből az is nyilvánvaló,
hogy a kör tízes nincs Nyugatnál. Kérdéses
még a kör kilences helyzete. Mik az esé
lyek tehát? Van 3 treff, 2 káró, 2 kör és 1
pikk ütésünk, ami ugyebár eggyel keve
sebb, mint amire szükségünk van. A kilen
cedik ütésre a legnagyobb esélyt a pikk
szín szolgáltatja. Kelet az eddigiek alapján
2-4-4-3 elosztással rendelkezik. Ha a dubló pikkben figura is van, csak ki kell találni,
melyik az. Ütni kell a kört, folytatni a treffet, asztalról a tízest adva az ütésbe. Kelet
a kör dámával folytatja, amit szintén nem
hagyunk ki, s jöhetnek a treffek az alábbi
végállást eredményezve:
♦ A65
r 3
♦A
*4
♦ B98 ----- T— * K7
V7
V 109
♦ K3
NT .
♦ B7
*1
L _
4D 104
V♦ D106
* Az utolsó treff lehívásakor Kelet bajba
kerül; a pikk királyát nem szinglizheti le,
ha kört dob (a kör kilencest), a felvevőnek
van ideje pikk ász, kis pikk hívással ütést
szereznie (mindegy, melyik figura van Ke
letnél). Kelet ezért jobb híján eldob még
egy kárót. Most a káró ász lehívása után a
kör tízessel ütésbe hozzuk Keletet, aki
még egy kör lehívása után pikket hív. Ha
kitaláljuk melyik figura mellől hívott el,
nyertünk. A felvevőjáték a beszorítás és
elimináció kombinációjának szép példája
(strip-squeeze). Gerald sajnos nem találta
meg a nyerő játékot; a 4. ütésben az első
kör hívást kihagyta, és ezzel el is ment a
hajó a remélt 10 ponttal együtt (a másik
asztalon a teljesített 2 szánért 120 pontot
írt fel az ellenfél kör indulás után). Az
Ibolya csapat simán nyert 20-10 arányban,
és feltartóztathatatlanul masírozott a
megérdemelt bajnoki cím felé.
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A parti tanulsága két vagy három fordu
lóval később az alábbi kiosztásban kama
tozott, amikor is Gerald a mellékelt licit
után Dél lapjaival lett felvevő 4 körben:
*964
V AB3
♦ ADB9
4 AKB
-----i----- * AK752
* D8
V 1076
H¥
„ r 2
♦ 873
"T
K 4X852
4 98642 ___ !___ * D103
♦ B103
V KD9854
♦ 104
4 75

V-

érdektélén

♦B
4K B
-----f-----* AK
HV „ V 11 ♦ K
1
4 D10
♦ BIO
V2
♦ 10

Észak

Kelet

Dél

Nyugat

3V

passz

4V

1*
körpassz

A pikk dáma indulásra Kelet kis lapot
adott, mire Nyugat káróra váltott.
A licitből nyilvánvaló volt, hogy az
összes hiányzó figura Kelet kezében he
lyezkedik el, így a felvevő ütött a káró
ásszal, és a treff ász, valamint öt adu lehí
vása után a következő végálláshoz jutott:

47
Az utolsó adura asztalról pikket dobott a
felvevő, s Kelet tehetetlen. Pikk dobás ese
tén pikkel vagy káróval ütésbe kerülve le
hívhatja ütéseit, majd kénytelen belehívni
az asztali treff villába, ha viszont a treff tí
zest dobja, a felvevő a treff dáma beejtésével teljesít. Az aktuális leosztásban ez utób
bi történt. Érdemes megfigyelni, hogy a
kézi káró tízes miatt pikk folytatás után
Kelet egyszerű beszorítás áldozata lett vol
na (fenyegető lapok: káró tízes és treff bu
bi). Az asztali káró ászt persze a harmadik
adu előtt le kell hívni (Vienna Coup), és
célszerűen a treff ászt is. így viszont a káró
folytatás után a végjáték az eliminációs beszorításba torkollott, amit Gerald immár
rutinosan oldott meg.
Dörnyei Gábor

Gondolkodó
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Két parti
a Vladimpex párosról
A téli évadnyitó november első hetének
végén immár hagyományosan a Vladim
pex Kupa, amely ezúttal is kellemes ver
senynek bizonyult. Igazán sajnálatos,
hogy viszonylag kevés játékos vett részt a
versenyen, s alig mutatóba akadt külföldi,
néhány román, illetve romániai magyar
versenyző avatta nemzetközivé az 1998
évi Vladimpex Kupát. Ez azonban mit
sem von le szerzőnk érdemeiből, aki két
igazi csemegére lelt a leosztások között:
2. forduló 26. leosztás
Osztó Kelet, általános beli
♦ D84
¥A 54
♦ K1087
4A 93
♦ A1092 -----i----- 14 KB
¥63
1
¥K D 72
4 D943
NI
R ♦ AB652
4 D87
I__ 4 K4
4 7653
VB 1098
♦

dáma (rá pikk! az asztalról), káró bubi,
káró Észak tízesének. Ez most az állás:
4 D84
¥4 -

4A 109
V♦4 D87

¥ 10
4

Ha most pikk jön, ütünk a bubival, ká
róra eldobjuk a treff hetest, Észak pedig
beszorul. Kis treffre: elengedjük a dámá
hoz, impassz a pikk bubival és a káróra,
mint az előbb.
Inkább káró és treff? No akkor a káró
ász után engedjük körbe a pikk bubit (ki
hagyásra megvagyunk, majd Észak fog le
juttatni treffel, így 4 pikk, 2 kör, 2 káró, 1
treff ütés), Észak üt és kört hív, amire az
asztalról ez esetben treff (!) jön. Ekkor:

-

D

1 szán
2¥
3 szán

passz
24
passz
2 szán
körpassz

Ny

í
passz
passz

Az ilyen, az asztalnál elrontott, de ott
hon alaposan kielemzett partikat hajdaná
ban mindig Cipi bácsinak (ha valaki nem
tudná: Ottlik Géza) vittem ajándékba.
A kör bubi indulást Észak vette az
ásszal, és folytatta a kört. A káró ászba a
kiállhatatlan Dél a treff kettessel (nagygyal kérnek) árulkodott. Nos kedves
Észak: pikkben és treffben vagy káróban
és treffben szeretnél Cipi bá’-nak örömet
szerezni?
Pikk és treff? No lásd: káró a dámához,
üt a király, s folytatja a kört. Ezt viszi a

-

4B 106

4 B10652

K

4 A93
----- i----- 4 KB
NY 1 K V 7'
45
----- i ---- 4 K4
4 76

4 A109
4 D94
4 D8

4 84
¥ 4K108
4 A93
----- 1----- 4 K
MY K 4 B652
___ *___ 4 K4
4 765
¥ 109
4 -

4B 106
Most háromszor pikk, amire kézből a
kör hetes és a káró kettes jön, míg Észak
kezd kiszenvedni: ha kárót dob külön üt a
bubi és a dáma, ha treffet, akkor azt hí
vunk, és vagy a treff ász, vagy később a
dámát ütő káró király után kell a káró tí
zes mellől hívnia.
A beszorítás ottliki érdekessége az,
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hogy Észak kis treffjének eldobása egyik
esetben sem a felvevő potenciális két
treff ütését eredményezi.
(Ottlik ezt a partit (talán?) úgy írná
meg, hogy Észak elindult 1 káróval vagy 1
szánnál.)
2. forduló 10. leosztás, osztó Kelet,
általános beli
4 AD 106432
y 3♦ AB
*D 106
♦ K98
----;----- 4 5
V KD1092
VA74
♦ 765
NI
1 ♦ K1083
<4 A4
__ !___ * B9832
4 B7
Y B865
♦ D942
* K 75

K

O

Ny

passz
passz
IV
rekontra 1 szán
passz
4y
körpassz

t
kontra
34

Nyugat a számára kedvező treff indu
lásra a kilences - király - ász után vissza
hívta a színt. Észak ütött, majd káró ászt
és bubit játszott. Ütött az asztali király,
majd a treff bubira elment a kéz utolsó
kárója. Ha az adu 3-3, az aduzást az asz
talon befejezve megvan a 10 ütés. De
Észak már 5 minor lapot mutatott, pikkje
feltehetően hetes (hiszen ilyesmit is lici
tált, és partnere a treff király, káró dáma
melletti hármas pikkel bizonnyal négyet
mondott volna). Hogyan játsszunk 4-1
adu ellen? Lehívható-e egy magas adu a
szingli bubi ellen védekezve?
Már most, tehát a 6. ütésben el kell kez
denünk a grand coup-t, tehát a válasz a
fenti kérdésre: nem. Ugyanis: a kór király,
majd pikk király - ász, pikk lopás az aszta
lon, és következik a magas treff. De Dél
elsőre belop. Nyugat felüllopja, most csak
pikk lopás következhet az ásszal. A követ

kező treff, vagy káró hívást pedig a kéz üti
a le nem rövidített adu miatt, és a felvevő
bukik. Mivel a 4-1 kör esetében amúgyis
80% a valószínűsége annak, hogy a kör
bubi Délen van, az esélyes játék: a 6. ütés
ben vagy adu impassz a bubi ellen, ezután
a fenti játék már sikeres. Vagy káró lopás a
kör kilencessel, (Észak ne lopjon a vacak
hármasával!), most kijátszható a pikk ki
rály, Északon üt az ász. A pikk folytatást
az asztal lopja, most következik a káró lo
pás a kör kettessel, az utolsó pikket lopja a
kör ász, s a grand coup helyzet előállt.

Kovács András
Ugyanez a leosztás ihlette meg másik
kiváló szerzőnket, Kelen Károlyt, aki Topok
és nullák című. sorozatának 12. darabjában
saját szégyenét énekelte meg szívhez szólóan.
(Az égtájakat a szerző megcserélte.)

Topok és nollák
Tizenkettedik csevej: szégyen
Mottó: Rémlátomás! Nyomasztó ez az egész.
(Hungária )

Sohasem fogok többé az éjszaka kellős
közepén felriadni, hogy már megint nem
írtam meg a matek-házifeladatot. Mos
tantól az alábbi leosztás emléke miatt le
pi el majd az izzadság a testemet:
Vladimpex Kupa
Osztó: Kelet, általános beli
4B 7
y B865
♦ D942
♦ K75
í
D
4 AD 106432
y3
♦ AB
*D 106
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Nyugat

Észak

Kelet

Dél

passz
2V

passz
passz
passz
passz

1¥
passz
passz
kontra

1♦

3

V

passz

24
34
körpassz

A licitre büszke voltam: elértem, amit
akartam, ezt a kontrázott részjátékot
nem lesz nehéz teljesíteni. Nyugat a treff
kettest hívta, és am ikor leterült az asztal,
láttam, hogy m inden problémám megol
dódott. Kicsit kértem az asztalról..., jaj,
mikor fogok megint nyugodtan aludni?!
Kelet a négyest (!) adta. Nem kívánom
senkinek ezt a pillanatot. Szörnyű, nem?
Tessék megengedni, hogy kétkockányit
visszapörgethessem a filmet! Kelet vegye
vissza a kártyáját, én meg hadd cseréljem
ki az ötöst a hetesre! Megígérem, hogy
nem fogok szűrre játszani!!
Bridzsezők! Barátaim! El tudjátok kép
zelni, mit éreztem? Legyek inkább Don
Juan, jöjjön értem a Kővendég, mintsem
tovább játsszam ezt a felvételt! Minek ol
vasom a Topok és nullákat, ha odáig sem
tudok eljutni, hogy az első ütés előtt vé
giggondoljam a lejátszást?! Hát még
mindig nem tanultam meg, hogy a bridzsben nincs olyan, hogy mindegy?
Persze, hogy Nyugat ötödik treffjével
kezdett. Persze, hogy Keletnél harmadik
pikk király volt, persze, hogy Nyugatnál
volt a káró király:
4B 7
¥ B 865
♦ D942
*K 75
♦5
----- í----- 4 K98
M¥ 1
VKD1092
» A74
♦ K1083 NT
* 4 765
♦ B9832 ___ 5___ * A4
4 AD 106432
¥3
♦ AB
*D 106
Ütöttem tehát a treff hatossal, és - mit
tehettem mást? - pikk ász, pikket hívtam.

A bubit ütötte a király, Kelet lejátszotta a
treff ászt, körrel átadta az ütést Nyugat
nak, majd ellopott egy treffet. A káró
impassz nem ült: egy bukás. Ha az első
ütésben a hetest játszom az asztalról, az
ellenfelek nem tudják megakadályozni,
hogy az asztalról kezdjem az aduzást:
ütök hét pikket, két treffet és egy kárót.
Egy kontrázott szűr.
Tragédia. Pedig milyen jól licitáltam, a
tíz ütést csak treff indulásra tudom meg
szerezni, kilencet viszont mindig tudok
ütni.
Illetve: Biztos, hogy mindenképpen ra
gaszkodni kell az indító kijátszás konven
cióihoz? Akkor sem teljesítek, de talán
mégsem volna olyan nyugtalan az álmom,
ha Nyugat a treff kilencessel kezd!

Egri kalandok
Amikor egy versenyt szervezünk, intézke
dünk, és minden mozzanatra figyelünk,
akkor óhatatlan, hogy ez befolyásolja já
tékunkat. Úgyszintén a frissesség és a ré
gebben olvasott és éppen bevillanó tech
nika lehet meghatározó egy-egy partinál.
A versenyünkön pontosan így jártam.
3 szán volt a felvétel, csapatversenyen,
szokványos licit után:
4DB8x
VAKxx
♦Kx
*10xx
4K9x
¥Bx
♦DB9xx
*AB8
Kis treff indulás, Journalist.
(Nyugaton ülök, de a Bridzsélet kedvé
ért áthelyeztem a lapokat.)
Valószínű, hogy az indulónak hosszú 12 figurás színe van. Ha nem találom el el
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♦B8
sőre Nyugat ászát, és Kelet viszi a meg
TAKxx
bontott szín, vagyis a pikk, vagy a káró el
♦x
ső menetét, akkor treff visszahívására
*csak a 4-3 elosztású treff segít, vagy ha
í
410x
mindkét hiányzó ász Kelet kezében lapul.
V?x
Tulajdonképpen nem Kelet hibájára
. *
♦lOxx
alapoztam, hanem beugrott egy régi ol
---- ?----- * vasmányom emléke, hogy 1 ütést a rövid
♦x
színből szabadítunk, majd jöhet a hosszú.
*Bx
Végig sem gondoltam a további folyta
♦DB9x
tást, a treff tízessel próbálkoztam, Kelet a
4kilencest tette és az asztalon maradtam.
Jöhet a pikk, szerencsésen szökött is a
Most lehívjuk a két magas kört, majd
király. Úgy számoltam, ha Dél be is sza
jönnek a kárók. A tízes nem esik és a bubi
lad, a pikk szín magasodik. (Ez igaz len
ra Nyugat nem tesz. Ha szépen játszunk,
ne, de még így is kevés ütésem van). Miu
akkor káróval kiadjuk az ütést, és belehív
tán a királlyal ütöttem, váltottam káróra.
nak az asztali pikk villába. Ha 3-3 pikkre
Nyugat berohant az ásszal!, én automa
szeretnénk játszani, akkor azt is megtehet
tikusan kicsit tetfem. Nyugat most pikket
jük és a kárók lehívása helyett próbáljuk
hívott, dáma, ász, kicsi?! Ekkor omlottam
meg a pikket. Ha a tízes nem esik, és a szín
össze, mert rájöttem, hogy treff hívásra az nem húz, káró impasszt kell adni. (Nem
ászom kiüt, és a káró király az asztalon kétséges, az előbbi a jobb játék).
blokkol. Ám Délen szingli treff volt, így a
A csapatverseny folyatása sem volt iz
felvétel teljesült.
galom nélküli. Nyugat kiblöffölt minket
Tegyük fel, hogy így játszom a parti ele egy gémből, majd én következtem két
jét, és Keleten két treff van, de tényleg el passz után általános mansban.
felejt beszaladni a pikk hívásra. A káró
♦DIOxx
hívásra Észak csak a rövid ásszal rohan
VBxx
hat be, mégis a káró blokkolást megszün
♦KD
tetve be kell dobni a királyt! Majd a pikk
*K9xx
ász ütésbe kézből a kilencest kell tenni!
Ekkor a treff folytatást kihagyjuk. Most
♦A
úgynevezett secondary beszorításra játsz
VA82
hatunk. Ez azt jelenti, hogy a szorító lap
♦97542
lehívása után adjuk ki az ütést. Ez a be* AD 108
szorítás kétféleképpen szokott előállni.
Mi lesz a felvétel?
Egyik a delayed duck = késleltetett ütés
A lapomból úgy tűnik, hogy vagy az el
kiadás, a másik módozatban kell lennie
egy kritikus színnek. (Kritikus szín az, lenfél fog játszani pikket, vagy mi já t
amit ha az ellenfél bont meg, akkor ütést szunk minort vagy szánt. Szlem nem való
veszít). A másodlagos beszorítások jel színű. Ha pikk lesz a felvétel egy esetle
lemzője, hogy a szükséges ütés-, vagy lap ges káró indulás nagyon rossz lehet. Káró
szám még nincs beállítva. Ekkor a külső gémhez kellene négy darab adu az aszta
magas lapok lehívása nem szorítja, csak lon, azt talán lehet licitálni is. Ezért 1
vetkőzteti az ellenfelet. Azaz lecsupaszít treffel indultam. Partnertől 1 pikk, most
már kötelező az egy szán, a két szán invitja a kérdéses színekre.
re bemondtam a hármat.
Következő lesz a végállás :
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Káró hatos tám adás, üt Kelet ásza, vis
sza a káró tízes érkezik. Látható hogy
Nyugaton negyedik bubi lehet. Szeret
ném, ha ő hívná le, ezért kis kór az asztal
ról, kiadva Nyugatnak. Ellenfelem hosszú
tusakodás után kitette a káró bubit, ezek
után 3 szán teljesült.
Nyugat (aki persze valójában Délen
ült) úgy állt bosszút a sérelemért, hogy a
következő tokot fordítva helyezte az asz
talra, ezért az egyeztetésnél egyszerűen
kihúztuk ezt a leosztást. Természetesen a
másik asztalon kihagyott az ellenfél egy
egyszerű bellgémet. H a mi bemondjuk...?
így az ötödikek lettünk, az „elméleti”
harmadik helyett. A nyert egri borokat a
szimpatikus ungvári csapatnak adtuk.

András Imre

Keszthely, 1 9 9 8 .
A téli keszthelyi verseny továbbra is nép
szerű mind a magyar, mind az osztrák já
tékosok körében, b ár a sógoroktól általá
ban nem a közvetlen élmezőny érkezik.
Valószínűleg világrekord, hogy dr. Szent pétery János bácsi 85 évesen még nagy
elánnal szervezi az eseményt.
A csapatversenyt egyenletes teljesít
ménnyel
Gál-Winkler-Kemény-Trenka
nyerte. A párosversenyen az első nap
meglepő eredmény született: 3 pár állt 68
% felett. Erre valószínűleg nemigen volt
példa még kisebb jelentőségű magyar
versenyen sem, jóm agam legalábbis nem
emlékszem még hasonlóra sem.
A második napon m ár nem akadt ilyen
kiugró teljesítmény (Éliás-Harsányi 65 %kai nyerte a fordulót). Az első forduló után
69 %-kal második helyezett Winkler-Niesner osztrák pár 62 % -ot tett az eredményé
hez, és a 66 % fölötti átlag elegendőnek bi
zonyult a verseny megnyeréséhez, noha mi
(Homonnay-Lakatos) is 60 %-ot teljesítet
tünk az első napi csaknem 71 % után.
Három jópofa p artit bemutatok a
párosversenyről.

1. nap 4. leosztás
Osztó Nyugat, általános beli.
♦764
¥842
♦KD954
*53
♦AD 108 ----- í----- ♦KB93
¥1095
uy
„ ¥AKB63
♦B8763 1,1
* 410
___ ■___ *DB2
*A
♦52
¥D 7
♦A2
*K1098764
Nyugaton elindultam 1 káróval és ha
marosan 4 pikket kellett játszanom adu in
dulásra, az ellenfél nem licitált. Ütöttem a
kezemben, lehívtam a treff ászt, asztalra
mentem a kör ásszal és a treff dámát hív
tam, mert fel akartam lopni 2 treffet. Dél
azonban valami oknál fogva rárakta a treff
királyt a dámára, így a bubi magas lett az
asztalon, ami némi kockázatvállalás árán
lehetőséget adott a kör impassz elkerülé
sére: asztalra mentem a kör királlyal, fo
hászkodva, hogy Dél ne lopja ezt el. A fo
hász kétszeresen meghallgatásra talált,
m ert ráadásul a dáma érkezett hátulról,
úgyhogy aduzás után csak egy kárót adtam
ki. Ilyen a párosverseny szerencsefaktora:
Dél hibája után a rosszul ülő kör dáma
eredményezte a topszkórt - ha a kör
impassz ült volna, mindenki ennyit üt.
2. nap 22. leosztás
Osztó Kelet, K-Ny beliben
♦876
¥D 10
á o -i

♦K95
¥K963
♦A52
*AB8

♦KD9543
----- í-----[♦B104
H¥
„ ¥AB74
HT * ♦KBHWó
___ !!___* 6
♦AD32
¥852
♦D94
*1072
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Éliás Imre 1 szánnál indult Nyugaton és
Stayman után 4 kort játszott. A treff ki
rállyal indultam. Imre ütött és némi töpren
gés után adut hívott. Úgy tűnt nekem, nem
adhatok ütést azzal, ha ebbe a dámát te
szem. Imre ütött az ásszal és káró ász, káró
impasszt adott. Lakatos lehívta a pikk ászt,
de mikor azt nem kértem, meglopatott ká
róban. A -620 80 %-os partit ért nekünk.
2. nap 28. leosztás
Osztó Nyugat, É-D beliben
éTA10965
♦A962
♦AB 102
4D105
t
|4>AB
¥742
yy
- ¥KB8
♦KD75
* 410843
♦843
L _L _J^K D 95
4K9876432
TD3
♦B
♦76
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Északon 1 körrel indultam, amire Laka
tos Péter Délen 4 pikket mondott. Kérdés,
megér-e egy gémlicitet ez a lap - végül is 3
ászt kapott a partnertől és a gém látszólag
teljesen esélytelen. De csak látszólag!
Ormay Gyuri a káró királlyal indult, amit
Lakatos megütött, fellopott egy kárót és
kis adut hívott. Ezt Kelet bubija vitte, aki
jobb híján kárót hívott. Lakatos lopott és
újabb kis pikket hívott, amit Kelet az
ásszal vitt és utolsó káróját hívta. A felve
vő ezt is ellopta, a pikk királyba esett a dá
ma, majd treff impasz következett. Kelet
ütött és végállásba került, kör hívása a ti
zedik ütést adta. Az elég adekvát káró ki
rály indulás után a felvétel már csak igen
látványos módon buktatható: ha a harma
dik ütésben a kis pikk hívásra Ormay be
szalad a pikk dámával és treffet hív (vagy
ha Kelet az első adu hívást az ásszal viszi,
de ez már végképp a négylapos feladvá
nyok birodalma)!
Homonnay Géza

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 3 88 -4 12 2, 388-4123 Fax. 250-0272
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értékei között. Onnan is látszik, hogy két
különböző megközelítésről van szó, mert a
megoldásai
legtöbben nem is a két piros szín között lát
ták a választást. Például néhány 2 kőrös a 2
1. Páros, ált. mans. Dél lapja:
pikket
tartotta a másik lehetőségnek:
4AK4, 4K97, 4DB62, *983
Bánki Zoltán: „24. A partner major ta
Ny
f
K
D
lálkozást keres. Úgy tudom, egyenlő szín
passz
passz
14
hossz esetén a gyengébb színt kell adunak
2*
kontra
passz
?
választani.”
(* : negatív)
Linczmayer Lajos: „24. Erre még lehet
2 pikket, míg a 2 pikkre viszont igen ne
M it licitálsz?
héz 2 kört mondani.”
Licit
Szavazat Pont
Mások pedig 2 kör és passz között válasz
24
6
100
tottak:
24
5
90
Szőts Gábor: „24. Ezt megúszták!”
passz
1
60
Hát igen, a plusz 180 írásuktól teljesen el
24
0
20
ment volna a kedvük. A passz a két káro
A z igazi szerelem, ha ilyenkor is ragaszko sokra is gyakorolt némi vonzerőt:
Árvay Gyula: „24. Szóba jöhet még a
dunk az erős 1 szán induláshoz. Viszont a fő
kérdés elméleti jellegű, s minden rendszer passz. Ami a 2 káró mellett szól, hogy le
ben előfordul: mit mondjunk, ha a partne het Észak 5-4 a majorokban, s a 2 káróra
rünk licitet kér tőlünk, de nekünk nincs? az ötös majorját fogja licitálni.”
A büntetővé alakító passz már szerepelt
Alapvetően két megoldás van ilyen helyze
tekben: (1) valóságot tükröző licit híján más feladványainkban; itt jóval népszerűt
megengedjük a valósághoz legközelebb álló lenebbnek bizonyult. A szavazója egyben
hazugságot, vagy (2) egy licitet (általában a zsűrit hívott a rovatvezető ellen:
Homonnay Géza: „Passz. Ez a tipikus
legolcsóbbat) semmitmondónak tekintünk,
a többi pedig teljes értékűnek. A 2 körre sza „övön aluli” feladvány, mert nincs helyes
vazók nagyjából az előbbi megközelítést val megoldása, ugyanis, ha a partnernek ká
lották. A partnerünk azt kérte, válasszunk új rója van, akkor 2 kárót kell mondani, ha
nem, akkor a lapjától függően passzolni
színt, hát választunk új színt:
kell
vagy valamelyik nemes színt kell já t
Keil Béni: „24. Ez gyenge lapot közöl
és kényszerűségből hárm as körrel is lead szani, vagy esetleg 3 szánt. A passz az,
ható. Fő érvem: teljesítés esetén ütésen amivel topszkórt lehet írni (persze nullszkórt is), hát ezt választom.”
ként 30 pontot kapok!”
Rajtakaptál, bűnös vagyok az előre meg
Viszont a 2 károsoknak legalább egy része
fontolt rosszindulattal elkövetett lapkira
a második megközelítés mellett voksolt:
Szvitacs István: „24. Ez nálam csak kásban. Vezeklésül feladok majd egy könyannyit jelent: nincs négyes nemesem, s nyűt egy későbbi fordulóban. Mindenesetre
minimális a lapom. Persze lehet, hogy a passz mellett szól az is, hogy a mínusz
rossz felvételben kötünk ki, ha partner 180-nak sem muszáj nullának lenni, ha so
lapja 4423 (4414-gyel remélem , nem ad le kan játszanak kontrázva a 3-3 kör találko
negatív kontrát!). Ö tös nem esét viszont zásukban - vagy 4-2 kárójukban.
csak így tudja bem utatni (feltéve, hogy
Gál Péter: „24. Jobb szeretem a 4-2-es
van neki).”
adut a 3-3-nál.”
Én is, s ezt tartom a fő érvnek. A válaszo
É n is ezt a módszert kedvelem jobban, de
nincs sok különbség a két megoldás relatív ló sok elosztás-típussal mondhat negatív
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Dienes: „4 szán. Ha a kontrám nem
kontrát: a klasszikus 4-4, 5-4 és 5-5-ön kívül
lehet nála 5-3 vagy akár 4-3 is, meg más el büntető, úgy azzal fejezném ki legjobban
osztások is. A z indulónak viszont csak eb többszínű lapomat. H a büntető, úgy 4
ben az egy esetben van gondja (esetleg 3244, szánt licitálok.”
2344 elosztásoknál is, ha nem tudunk
A ttól tartok, erre Észak befogja mondani
passzt vagy szánt licitálni).
a kulcslapjai számát:
Keil: „54. Nem hagyhatom a 4 pikket
Dienes Ödön: „24. Választhatok a 4-3ak közül, de ha mégis van ötös majorja, ebben a szkórhelyzetben. Lehet, hogy ol
esetleg bemondja.”
csó színben jobb találkozásunk van, de
Mint látjuk, a 2 károsok szinte mind re erre ebben a helyzetben nincs licitem,
mélték, hogy Északnak van egy ötös majorja m ert a 4 szán ászkérdés. Egyébként a
és bemondja, de nagyjából tisztában voltak sokkal jobb káró szín miatt az 5 káró in
vele: többször fog passzolni a 2 káróra (pl. kább szóba jöhet.”
Homonnay: „54. A 4 szán sajnos nem a
minimális 4423-mal), mint kéne. Persze a
2 kőrösök is ismerték a licitjük veszélyét:
minorokat ígéri, hanem ászkérdés. L e
Winkler Gábor: „24. Bizakodjunk.” het, hogy a józan kontra a legjobb licit, de
nem visz rá a lélek. Az 5 kör szerintem
Befejezésül egy jóslás:
Csepeli Miklós: „24. 11 igen, 2 nem.” nem jó .”
Winkler: „54. Attól félek, hogy a 4 szán
A nyerőt eltalálta, ha az arányt nem is.
Feltéve, hogy kör vagy nem körnek kép ászkérdés lenne, az 5 körben meg nem fo
zelte a kérdést. Viszont talán az arányt is gom tudni használni a kárót.”
Öt Fórumtag mondta, hogy a 4 szán ász
eltalálta, ha az a kérdés, menjünk-e to
kérdés. Most sajnálhatjuk, mert a lapunk
vább a 2. feladványra.
nem 4x, 4KB lOx, 4KDB109x, 4Ax; ha
ezt a lapot tartanánk, szinte eszünkbe sem
2. Csapat, É-D beli. Dél lapja:
jutna, hogy a partner félreérthetné a 4 szán
4 - , 4K3, ♦AKB1074, 4B10852
ászkérdésünket.
Ny
É
K
D
A kontra jelentéséről kevesebben nyilvá
14
24
44
?
nítottak véleményt, de a szavazatok alapján
nem ezt a lapot jelenti. Megállapodás nél
M it licitálsz?
kül büntetőnek tartanám; megállapodás
Licit
Szavazat Pont
esetén is, ha nem büntetőként kezeljük, de
54
6
100
ellenjátékra alkalmasabb lapot ígérne, mint
54
3
80
a jelenlegi- „lapot jelző” vagy „átalakítható
5 szán 1
80
értékek. ” Az egyetlen kontrázónk is körül
kontra 1
60
belül így látta a helyzetet:
54
1
50
Bánki: „Kontra. Különösebb meggyő
4 szán 1
40
ződés nélkül. Persze, ha a rendszerben a
A z övön aluli ütés ezúttal az ellenféltől 4 szán ilyenkor biztosan a minorokat
származik (a feladvány pedig Winkler Gá ígérné... Mindenesetre m ár most meg
bortól - hálás köszönet!), s a bridzs-szabá- rendelek egy legalább kártyalap nagyságú
lyok bosszantó módon meg is engedik az kaviáros szendvicset...”
Lehet, hogy Vidor Mollo halott, de Á r
ilyesmit. Szerintem ez csak akkor igazságos,
ha én Kelet-Nyugat vonalán ülök. Sokszor mány os Artány emléke még él...
Öt káró lett a többség választottja. Odáig
volt már azért problémánk, mert nincs
rendszerünk; most viszont azért vagyunk egyetértek, ha itt és most kell egyetlen licittel
eltalálnom a legjobb színünket is, magassá
gondban, mert van.

BRIDZSELET
gunkat is, akkor öt káróra tippelnék. Vi
szont jobb szeretném csak az egyiket (a színt
vagy a magasságot) találgatni, ha a másik
kal biztosra tudnék menni. A „Woolsey-elv”
szerint inkább jó színben játszani rossz m a
gasságon, mint rossz színben jó magassá
gon; mivel a kontra büntető(-szerű) és a 4
szart kulcslapkérdés, csak 5 pikkel vagy 5
szánnál tudom a partnerre bízni legjobb szí
nünk kiválasztását. Tény, hogy ez a hatos
magasságra kötelez el minket, de inkább jó
színben rossz magasságon... Most az egyszer
- ez történelmi pillanat lehet - Pécs egész
városa velem van:
Szvitacs: „54. Ez legalább az elosztáso
mat kifejezi! Kis szerencsével (mondjuk,
ha a partner nem hoz egyetlen pikk figu
rát sem) még nagyszlem is lehet benne:
pl. 4xxx, 4Axxxx, ♦x, ♦AKDx vagy vala
mi hasonló.”
Ne légy kapzsi: 6 treffel is nagyon jót
írunk ezzel a példalappal.
Árvay: „54. Probléma, hogy a két szín
minőségben nagyon eltér, de jobbat nem
tudok.”
Gál: „5 szán, a 4 szán ászkérdés, ez ta
lán ’pick a slam’.”
Persze nem leszünk boldogok, ha Észak
úgy gondolja, az 5 pikk kulcslicit és invit 7
körre, az 5 szán pedig Josephine, de szerin
tem küzdelmi helyzetekben nagyon ritkán
lesz szükség nagyszlem-kutatásra, sokkal
gyakrabban kell választani a kisszlemek
közül, ezért nálam mind a két licit azt jelen
ti, válassz szlemet. A különbség köztük: 5
pikk (vagy egyéb „lehetetlen”színlicit) a szí
nek közül kér választást, míg az 5 szán licit
a 6 szán felvételt is lehetségesnek tartja.
Mi, szlemre kényszerítők, nyilván tudjuk,
kicsit túllicitáljuk a lapunkat. Mégis inkább
6 treffet játszanánk, mint 5 kárót vagy 5
kört, ha Észak lapja pl. 4ADx, VAxxxxx,
♦, ♦Kxxx. Ha a treff király helyett a treff
ászt hozza ezzel a példalappal (vagy hason
lóval), a hat treff egész jó felvétel; ha vi
szont a treff dámát hozza a király helyett,
talán kevesebbszer bukjuk a 6 treffet, mint
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az 5 kárót vagy 5 kört (és ha rá tudjuk venni
az ellenfelet, hogy összeüssék az adu ász-ki
rályukat...).
Ugyanakkor a szlemválasztást kérő licit
nek más baja is van. Ha Észak lapja pl.
4Axx, VABxxxx, 4D, 4*A43 vagy hasonló,
a műtét sikerült, de a beteg meghalt: 5 káró
sokkal jobb felvétel a 6-1 adutalálkozá
sunkban, mint a szlemek a nyolclapos ta
lálkozásainkban. Arvayhoz hasonlóan a
következő Fórumtag is ezt említi:
Linczmayer: „54. A licitből a pikk figu
rák helyzete és a minor színek elosztása
nem derül ki. Lehet, hogy kontrázni kell
(pl. Észak lapja 4AKD, VAxxxxx, 4xx,
♦xx), de lehet, hogy mindkét vonalon
szlem van (pl. Észak lapja 4xx, VADBxxx,
♦Dxxx, «4x és 3-0 a káró és 4-1 a kör).
Ezért csak statisztikusan jó döntés lehet
séges, ami szerintem az 5 káró. A 4 szán
nem jó, mert a treff felvétel csak akkor
jobb, ha Északnak legalább 4 treffje van,
ezzel szemben a káró szín akár sikénnel
szemben is játszható.”
Egy másik előnye az 5 kárónak, hogy a
partner esetleg ki tud találni jobbat, ha az 5
káró felvétel rossz:
Csepeli: „54. Ez a licit kör támogatást
is ígér.”
Igen. Nem kalandozunk el az ötös m a
gasságra (pláne beliben mans ellen), ha to
tál miszfit van. Csakhogy a partner vajon
tudja-e, hogy szingli káró dámával és hato
dik kör ász-bubi-tízessel mégis a káró a job
bik színünk? A következő Fórumtag is ké
telkedik benne, hogy a partnere mindig to
vábblicitálna, ha kellene:
Szőts: „54. A szkórhelyzet fényében ez
nem lehet mentés. Ennek ellenére félek,
hogy partnerem 4xxx, VADBxx, 4Dx,
♦ADx lappal még hatra sem fog em el
ni...”
Ne félj, a másik asztalon felvették a ha
tot, de hat treffet játszottak. A z adu elosztás
4-1 volt, és pikk hívásokra a felvevő elvesz
tette az adukontrollt. Pincér! Hozzon egy 5
pikk licitkártya-nagyságú kaviáros szendvi-
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raim, amelyek alá nem züllök el. Ha vi
szont Észak azt hiszi, hogy újranyitó hely
zetben is kizáró lenne a 3 treffem - kit akar
nék kizárni, és miből, ha már le akartak áll
3. Csapat, ált. beli. D él lapja:
ni 1 pikkben ? -, akkor a post festában ki
4KDB6, V8, 47, * A K D 10943
csit Krampuszossá válik majd a kedvem.
Ny
í
K
O
Egyszóval a mi Északunk megfogja érteni
lé
passz
passz
?
a 3 treffet, ami nem is rossz licit.
Ugyanakkor minden licitnek megvannak
Mit licitálsz?
a hátrányai is. Talán a kontrának van a leg
Licit
Szavazat Pont
több hátránya, mint ahogy a szavazói is el
5*
3
100
ismerik:
3 szán 3
90
Szvitacs: „Kontra. Majd meglátjuk, mit
2*
3
80
hoz a partner. Bár csak 15 FP-om van, de
3*
1
80
a treffem kibír néhány kört.”
kontra 2
60
Rövid ö-vel írta a kör szót, de hosszú ő-vel
passz
0
20
is lehetett volna. A hatos magasságig talán
Ismét 11 lapunk van két színben, s a Fó megértetjük a partnerrel, hogy a kontránk
rumtagok ismét sok épeszű megoldást talál nem ígért semmit a piros színekben.
Árvay: „Kontra. Majd a két pirosra 3
tak. A szavazásban a hármas holtverseny
némi pontozási gondot okozott nekem; az treff, a három pirosra 3 szánt. Ha Észak
évszakra nézve a fő karácsonyi ajándékot az két ászt tart, akkor ... ismét vesztettem.”
Pláne azért, mert Észak erős egyenletes
5 treffnek adtam. (A véletlen műve, hogy én
is azt választottam.) Ugyanakkor a többi lapot vár a kontra, majd 3 szán licittől, s
megoldás se kapjon virgácsot a Mikulástól. eszébe sem jut továbbmenni. Három szán
Szőts: „3 szán. Első gondolatom a passz, felé a rövidebb utat tartom jobbnak:
Gál: „3 szán. Gambling jellegű pikk
második az 5 treff volt.”
Páran említették a passzt, de utána észhez fogással.”
A partner meg fogja érteni, ezért legalább
tértek. A jó pikkünk ellenére is ennek a lap
esélyünk
van rá, ha két ásza és azon kívül
nak kevés a defenzív értéke, s senki sem sza
vazott a passzra. Ugyan lehet, hogy +100 valami többletértéke van, invitálhat a szlemvagy -80 a legjobb, am it elérhetünk a parti re. Ugyanakkor a 3 szánnál az a fő baj, hogy
kevés az ászom, és Nyugat lesz az induló.
ban, de ez eléggé pesszimista álláspont.
Dienes:
Ha van egy ásza a part Ugyanis ő tudja, hogy rongyos a pikkje (a ke
nernek, jó lesz az öt treff; ha kettő van zében nem látja a királyt, dámát, bubit), te
hát valószínűleg el tudja találni azt a piros
neki, mondjon hatot!”
Bánki: „24*. Nagyjából erről szól ez a színt, ami fáj nekünk. Észak lefogja passzol
ni a 3 szánt pl. éxx, VA432, ♦DB109x, 4»Bx
lap.”
Olyan Télapós kedvem van - minden lappal, és a kör indulás vagy káró indulás
szép és fényes és jó, minden licitnek meg utáni kör váltás lényegesen csökkenti a telje
vannak az előnyei. Ilyen ünnepi szezonban sítési esélyeinket.
A z 5 treff legnagyobb baja:
elképzelhetetlen, hogy a partnerünk félreér
Winkler: „3 szán. Nem hiszem, hogy a
tené a licitjeinket. Vagy nem?
Csepeli: „34^. Rem élem , nem Ghes- szlemre kell hajtani. Az 5 treffben veszé
lyes lehet a pikk lopás.”
tem, vagy védekező...”
Sót, pikk ász indulás, pikk lopás, piros
Ha Ghestemet akartok játszani, keresse
tek más rovatvezetőt: nekem vannak hatá ász, pikk lopás, a másik piros ász, és Kelet az
eset, legyen olyan szíves. Meg egy szódabi
karbónát.
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immár leszinglizett treff bubijával felüllopja
az asztalt: négyszer nem, a két treffet is el
buktok volna! Észak lapja: 4xxx, VKDxx,
♦KDxx, 48x, míg Nyugaté: 4Axxxx, VAxxx,
♦Axx, 4x. (Ezt csak kiraktam, karácsonyi
ajándékként a 3 szanosoknak. Nem tudom,
mi volt a teljes kiosztás a valóságban.)
A bátor 2 treffesek egyike elmondja a li
citje legnagyobb hátrányát is:
KeiI: „24. Lehetne még 4 treffet mon
dani (a 3 treff Ghestem [Isten őrizz!
S.S.j), vagy 3 szánt. Ilyesmit a fantázia
dús optimisták szoktak mondani. M ara
dok a szerény 2 treffnél, még akkor is, ha
legközelebb az ellenvonal 4 kőrje után ke
rül rám a sor. Erre gondolva még a passz
licit is megfordulhat a fejünkben.”
A 2 treff rengeteg helyet hagy az ellenfelek
nek, hogy megtalálják piros színű találkozá
sukat, ezért komolyan gondoltam az előbb a
bátor szót. Tényleg bátorság kell a 2 treffel
járó kockázatok vállalásához. Ha ez meg
volt bennünk, akkor talán a második licit
menetben az ellenfél 4 kőrje után is lesz
annyi fegyelmünk, hogy nem bocsátkozunk
egyfantom mentésbe.
Linczmayer: „54. Nyugatnak és Észak
nak 21-25 pontja és három ásza van. Egy
ászt Északnál remélek. Ha két ásza van,
remélem bemondja a szlemet. A gyors
megközelítés mellett szól az is, ha Kelet
nek szingli pikkje van egy hosszú piros
színnel és a pontok zöme Nyugatnál van,
az ellenvonalnak akár szlemje is lehet. A
3 szánt nem keresem, mert ha benne van,
általában az 5 treff is benne lesz.”
Ezzel mind egyetértek. Annyit tennék hoz
zá, hogy a bemondott és teljesített bellgémekért 500pontos prémiumot adnak. Eh
hez elég 41 Ox, VAxxxx, 4xxxxx, 4 x Észak
nál, s ha azt vagy hasonlót tart, a gém csak
egyféleképpen mondható be.
A következő Fórumtag egész fiatalosan
néz ki, a korához képest:
Homonnay: „24. Mikor legutóbb, 1926ban, hasonló helyzetbe kerültem, 3 szánt
mondtam, de az nem vált be.”

Mikor legközelebb, 2070-ben, újra ke
rülsz ilyen helyzetbe, esetleg az 5 treffel pró
bálkozhatsz.
4. Páros, K Ny beli. Dél lapja:
4KD62, VAK7, 4KB4, 4D83

Ny

É

K

D *

passz
24
passz

IV
passz
24

passz
passz
passz

14
14
kontra
?

Pont
100
90
80
80
60
60
0
0
0

50
50
50

(* : 1 szán = 15-17)

Mit licitálsz?
Licit
Szavazat
2V
5
2 szan/14 1
3V
3
1 szan/140
2 szán
2
passz
1
2 szan/kontra
2V/kontra
3V/kontra

Nem szívesen adom a topszkórt a 2
körnek. Nem azért, mert rossz licitnek tar
tom az adott körülmények között (nem is
tartom annak), hanem azért, mert az adott
körülményeket teljesen elfogadhatatlan
nak tartom. Talán megbocsátható hiba,
hogy nem indultam 1 szánnál, bár a lapom
valódi értéke közelebb áll 16 FP-hoz, m int
sem a gépiesen számolt 18-hoz. Ám de az 1
pikk viszontválasz főbenjáró bűn, amihez
nemhogy magyarázatot, de enyhítő körül
ményt sem tudok találni. A kontra sem tet
szik, de nem tudom tárgyilagosan értékel
ni: ha az első licitmenetben megástam a
saját síromat, a másodikban pedig bever
tem az utolsó szöget a koporsómba, akkor
már mindegy, milyen pózban fekszem
odabenn. A mi Fórumunkban vissza lehet
szavazni az elfogadhatatlan liciteket, de
rajtam kívül senki sem élt ezzel a lehetőség
gel itt.
Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek a
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♦76
kifogástalan tetszését nyerte Dél úgynevezett
VB9743
licitvezetése:
♦AD752
Csepeli: „2 szán. Igaz, ezt mondhattam
*4
volna az 1 pikk helyett is.”
♦A109
----- ;---- 1*8543
Árvay: „2V. Északnak ász nélküli 5-6
V52
Uí 1 „ VD1086
FP-ja lehet csak. Ez a kéz a max. 17 FP-os
♦K9
HT
* *131086
1 szán ellenére is 1 szán!!”
___
1*2
*AKB975
B
Gál: „3V. Csak 'm agam nak’ köszönhe
♦KDB2
tem, hogy ebbe a helyzetbe kerültem,
VAK
m ert nem mondtam 1 pikk helyett 2
♦43
szánt.”
♦D10863
A z idézőjeleket úgy értelmezem, nem szí
vesen azonosul a Dél licitjeit elkövető sze
Mit tegyen Észak a fenti lappal? Ha ez
méllyel.
a kiosztás (a 2 treff 800-at bukik), paszSzőts: „2V. Eddig három rossz licitet szolnia kellene. Ha azonban Délnél az
adtam (1 treff: a lap nem ér 18 pontot; 1 eredeti lap van, akkor 4 kór a jó felvétel.”
pikk: üvölt a 2 szán; kontra: hacsak nem
Pontosan. Alapvető bridzs, ha 4333 el
informatív...), a negyedik csak jobb lehet. osztással a rendszerünk szerint 1 minorral
Délnek két dolgot kell észrevennie: 1. kell indulnunk (mert az 1 szán, 2 szán in
partnerének nem a káró a hosszabb színe, dulásaink más zónát jelentenek), a követ
m ert a 2 treffre passzolt; 2. még partneré kező menetben okvetlenül kell jelezni, hogy
nek minden bizonnyal rövid treffje sem lapunk az egyenletes elosztású típusok közé
sorolható. Szán viszonválaszt kell monda
javít annyit a lapján, hogy ugorjon.”
A következő két Fórumtag még ennél is ni. Fia 1 minor indulás után 1 nemes vi
szonválaszt mondunk, ez azt is jelenti, hogy
szigorúbban bírálta Dél licitjeit:
Homonnay: „2V. Tiltakozom az egész az eredeti minorunk valódi, legalább 4-4 de
licitmenet ellen. 1 pikk helyett 2 szánt általában 4-5+ a két licitált színben. Itt úgy
kellett volna mondani, a kontra helyett 2 licitálta Dél a NEGYEDIK legjobb színét,
szánt kellett volna m ondani (mind a kettő mintha az a legerősebb színe lenne. A bün
pont ezt a lapot ígéri), ha tehát most 2 tető kontrája csak megerősítette ezt az illú
szánt mondok, az nem tudom, mit jelent. ziót, s most, hogy „belicitálta” az erős 4-31-5 vagy 4-2-2-5 elosztású lapját és jó treffMost már arra játszom, hogy a partner
jét, nem várhatja el Északtól, hogy az jól ér
nek nagyon gyenge lapja van 4(5) körrel,
tékelje a negyedik-ötödik káró dámáját
s 5 káróval. De azért a 2 kárót lepasszolni
vagy a treff szinglijét. Miután Észak vélemé
még így is túlzás lenne, ezért kompro nye már teljesen használhatatlan, ha Dél
misszumként 2 kört mondok. Szerintem nek itt és most ki kell találni, mi legyen a
ez a licit is ígér kb. ennyi pontot.”
felvétel, szerintem a 2 kör a legesélyesebb,
Linczmayer: „2V. D élnek sikerült - a tehát annyiban egyetértek a többséggel.
lapját titkolva - a legteljesebb zűrzavart
Ha megváltoztatnám a licitjét mindazok
előidézni. Ha az 1 pikk helyett 2 szánt nak, akik rosszallták Dél atrocitásait, s szí
mond, akkor 18-19 pontos egyenletes la vem szerint pontozhatnám, akkor a szava
pot ígér. A 2 treff kontra ezzel szemben zási eredmény így festene: 2 szán az 1 pikk
büntető, és legalább 15p. 4+ treffel. helyett 4 szavazat, 100 pont; 1 szán az 1
Északnak (mert nem tudni, hogy Dél li treff helyett 2 szavazat, 90 pont; bármi a
citjét miként értelmezi) 5-9 pontja lehet kontra helyett 0 szavazat de 3 méltányoló
és 4-4-től akár 6-6-ig a piros színekben. megemlítés, 80 pont; az adott licitmenet el
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fogadása mínusz 50 pont büntetés, azon
belül 3 kór 2 szavazat, 70 pont, s 2 kór, 2
szán, passz 1-1 szavazat, 60 pont.
Most már talán muszáj lesz az aktuális
problémával is foglalkozni. Ehhez, ha kell,
tegyük fel, hogy Dél nem az adott lapot tart
ja a kezében, hanem olyat, ami legalább
egy kicsit hasonlít ahhoz, amit a licitjeivel
ígért. Például Linczmayer példalapja, vagy
a káró király-négyest áthelyezzük treffbe:
4KD62, *AK7, 4B, *KD843.Az első kér
dés, milyen hosszúságokat ígért Észak a pi
ros színekben.
Dienes: „Passz. Treffje nincs, pikkje
nincs, lapja nincs, s nekem sem igazán.
Tehát passzolok (kőrje sem ötös).”
Keik „3*. Partnerem ötös kört és négyes
kárót ígér gyenge válaszerővel. Vállalni
kell az ugrás kockázatát, hiszen újranyitó
kontránk még nem ígért ilyen erős lapot.”
Újranyitó kontra az eredeti színünkben?
És mit mondunk, ha meg akarjuk büntetni
őket - 3 treffet? Na de Észak piros színű
hosszúságairól volt szó: Dienes és Homonnay szerint a kárója talán hosszabb, Szőts és
Keit szerint a kőrje a hosszabb, Linczmayer
nem akar messzemenő következtetéseket le
vonni olyan Északról, aki ilyen Déllel játsza
na egy párosban, míg a többiek nem nyilat
koztak, de időszerűnek tartották az eddig el
hallgatott harmadik ász-király kör segítségük
közlését. Én is a hosszabb kör táborában va
gyok, mert (mint ahogy Szőts is említette)
eredetileg passzolt a 2 treffre: ha hosszabb
káróval licitálta a négyes kőrjét, akkor azon
nal menjen ki 2 káróba. Ha nem várja meg a
kontránkat, az kevesebb érdeklődést fejez ki
a véleményünk iránt, tehát kevésbé bátorít
kör korrigálásra.
Csak úgy mellesleg: azt játszanám a leg
szívesebben, hogy Észak passza kényszerítő
volt. Ha indulunk és válaszolunk, és az el
lenfél csak ezután avatkozik bele a licitbe,
ők nem játszhatnak kontra nélkül olyan
felvételben, amely kontrázva sem jelent gé
met. Pláne nem az eredeti színünkben. Ko
molyan, hányszor lesz -80 vagy -90 a leg
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jobb elvárható írásunk ilyenkor? Ha ezt ját
szanánk, akkor Észak passz-és-pull soroza
tot adott le, erősebb lapot jelezve: gyengébb
lappal azonnal licitált volna a 2 treffre.
Nos, ezt szeretném játszani, de hiába - én is
tudom, mint mindenki más, hogy Észak
nak nincs semmije. Azért passzolt a 2 treff
re, mert beérte volna mínusz 90-nel; azért
ment ki a kontránkból, mert sokallta a mí
nusz 180-at (talán már látott Dél büntető
kontráiból néhány példát).
Bánki: „2*. Párosversenyen nemes szí
nű felvételt szeretnék játszani. A lapom
már nem ér meg 18 FP-ot a 2 treff licit
után. A partner egyszer már passzolt, így
lemondok a gémesélyről.”
Winkler: „3*. Még lehet, hogy alá is
van licitálva a lapom, mivel treffből csak
egy elvesző dámám van.”
Ez oké, de Észak most 4315 elosztást fog
képzelni hozzánk (hisz azt licitáltuk), s le
fogja értékelni a káróit. Gémet mondana
4xx, *Dxxxx, ♦AlOxxx, 4»x lappal (az ak
tuális lapja - kísértetiesen hasonlít Lincz
mayer példalapjához, nemde?)?
Szvitacs: „2 szán. Ha az ellenfél nem
szól közbe, legalább itt tartanánk.”
Csakhogy közbeszólt az ellenfél. Ha eddig
nem akartunk szánt mondani, ismeretlen
okoknál fogva, akkor most se akarjunk,
azon nyilvánvaló oknál fogva, hogy kiderült,
mennyire fog fájni a treff indítókijátszás.
5. Csapat, ált mans. Dél lapja:
4DB108, *842, 497, *KDB9

Ny

í

K

D

24*
4*

kontra
passz

1 szán
3*
passz

passz
passz
passz

(* : transzfer körre)

Mivel indulsz?
Hívás
*K
*4
Vx
♦9

Szavazat
6
3
1
2

Pont
100
80
80
70
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Amikor először találkoztam ezzel a felad
vánnyal, a treff királlyal indultam, de a kór
indulás nyerte a szavazást, s mellette szóltak
a legmeggyőzőbb érvelések. Most kör indu
lásra szavaztam, de a treff király indulás
nyerte a szavazást, s mellette szóltak a leg
meggyőzőbb érvelések. Hát nem bosszantó?
Kezdjünk a kőrösökkel, akik jóformán
mind ugyanazt mondták:
Gál: „Vx. Minden színt fogunk, próbál
juk elvenni a lopásokat.”
Keil: „V4. Ezúttal az ellenvonal érdeke
az aduzás, hiszen minden mellékszínt jól
tartunk. Minél többször tudunk adut hív
ni, annál inkább csökkennek a felvevő
teljesítési esélyei.”
Szvitacs: „V4. A felvevő a gyenge feke
te színeket csak lopással tudja eltüntetni.
Ezt szeretném akadályozni.”
Csak az maradt ki a kommentárjukból,
hogy például: „A tankönyv 12. oldaláról. ”
Lehet, hogy ennél többet nem is kell m on
dani a tankönyvszerű adu indulásról. Vi
szont lehet az is, hogy a tankönyv alapos át
dolgozásra szorult.
Szőts: „4»K. Még mielőtt káróra (!) el
dobnák treff vésztőikét.”
A felkiáltójel túllicitnek bizonyult: nem
kevesebb, mint öt Fórumtag a felvevő fel
magasodó káróját említette.
Dienes: ,,^K. Tobzódok a lehetséges jó
indulásokban (kört kivéve). Nem indulok
káróval, mert csak felszabadítok valamit
a felvevőnél, s esetleges fekete, főleg treff
ütésem bánhatja a dolgot. Tehát treff ki
rályvagy dáma, ahogy tetszik.”
Bánki: „4>K. Kell 2 treff és 2 káró ütés,
mielőtt kimagasodó káró figurára dob az
ellenfél (treffet). A treff indulás valószí
nűleg nem ad ütést; ha igen, úgy treffből
esetleg eliminálással úgyis végállásba
hozható lennék.”
A z egyik kedvenc témám a majdani vég
játékot meghiúsító indítókijátszás, de sze
rintem ez nem az a helyzet. Mind a négy
színben bővelkedem kibúvó lapokban; ha a
felvevő ezeket mind képes eliminálni, akkor

fejütésekből üt legalább tizet. A kimagaso
dó káró annál inkább valószínűnek tűnik:
hol van Keletnek ugrása 3 körre? A lapunk
láttán nem pikkben vagy treffben van. Ta
lán a kontrázó Észak mögött ülve felérté
kelte a káróit?
Érdekes módon a káróval indulók is Kelet
kárói ellen akartak védekezni:
Linczmayer: „49. A feladat az ellenfél
esetleges káró ütésének megölése, ha a
káró ász-király Északnál van. A fekete
színekkel várhatunk.”
Csepeli: „49. Nincs okom felülbírálni a
partnert:
asztal
4Kxx
VDxxxxx
♦xxx
♦x
-----j----*
K
_______

partner
4 xxx
VA
4AB10xx
♦xxxx
A z új, átdolgozott tankönyvben talán lesz
hely egy jogi tudományról szóló fejezetre.
Nem az Összes Ütés Törvényére gondolok,
hanem a vétójogra...
Winkler: „#K. Véleményem szerint
ilyen lappal felül lehet bírálni a partner
kontráját.”
Aztán hittan...
Homonnay: „4*K. A Bridge World-ben
mindig azt írják az okosok, ha a Jóisten
ilyen erős sorozatot adott nekünk, akkor
az volt a szándéka vele, hogy hívjuk is azt.
Nem akarok vétkezni.”
Biszmilláh! Deus vult! Avagy magyarul:
Isten óvja a treff királyt!
Végezetül legyen az új tankönyvben egy
fejezet a vállat vonásról:
Árvay: „<4K. Semmi nem szól ellene.”
Engem meggyőztek. Legközelebb a treff
királyt fogom hívni. Vagy esetleg a káró ki
lencest. Fő a határozottság. Vagy talán
nem? Két hónapig gondolkozom majd raj
ta - addig sziasztok.
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fl rórumtagnk szavazatai
1
24
2V
2¥
24
24
passz
2V
2¥
24
2¥
24
2¥

Árvay Gyula
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
Dienes Ödön
Gál Péter
Homonnay Géza
Keii Béni
Linczmayer Lajos
Steve Starkey
Szots Gábor
Szvitacs István
Winkler Gábor

2
54
kontra
54
4 szán
5 szán
54
5V
54
54
54
54
54

LICITFÚRUM

Ny

1. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
♦KD9, VDB, ♦ADB94, 4D 87

É

K

D

1 szán*

passz

?*

2. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4KD876, ¥5, 4K875, 4KD2

í

K

D

3V*

passz
kontra

14
4*

1#
?

Mit licitálsz?
3. Csapat, K-Ny beli. Dél lapja:
♦AKB93, VAK52, 4AD84, 4 -

K

D

passz

2*
24

(* = nincs két-magasfigurás ötös szín)

3V**

passz

passz

É

passz
passz
14
passz
3V
passz
44*
passz
(* : kulcslicitek)
passz
passz

K

D

14
2V
44*
6V

passz
passz

Mivenndulsz?

Ml

?

(** : itt 3 * = második negatív)
;

Mit licitálsz?

?

5. Csapat, ált beli. Dél lapja:
4A9542, ¥1053,410987, 4 2

Ny

(*: erős)

24*

4 szán

4b. Mit licitálsz?

Ny

passz

44

4a. Kontráztál volna?
(Igen/nem. N.b., ez több,
minthogy elfogadod-e a kontrát.)

Mit licitálsz?

passz

D
kontra**

KÉT KÉRDÉS:

(* : 15-17, dallasi-szerű válaszstruktúra)

-

K
24*

(* : gyenge; ** : új szín kényszerítő, felüllicit kör
emelés)

Ny

É

í
IV

passz

Ny

5
4K
4K
49
4K
¥x
4K
¥4
49
¥4
4K
¥4
4K

4. Páros, É -D beli. Dél lapja:
♦DB, VA4, 4K1095, 4AD982

14. feladványai

-

4
2V
2V
2 szán
passz
3V
2¥
3¥
2¥
2 szan/14
2V
2 szán
3¥

3
kontra
24
34
54
3 szán
24
24
54
54
3 szán
kontra
3 szán

p ass/

passz
passz
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Kiadványok a piacon
Legutóbbi számunkban hírt adtunk két
kiadvány, a BWS '94 és a Bridzsóvoda
megjelenéséről. Többen érdeklődtek afelől,
hol lehet ezeket megszerezni. íme
A BWS '94 megkapható a kötet
szerkesztőjénél, dr Iványi Antalnál:
telefonszáma: Ótthon:201-6421;
az egyetemen: 463-3512; E-mail:
tony@ludens.elte.hu
A Bridzsóvoda általában megkapható
a könyvesboltokban, ha megkapható,
de mindenképpen hozzá lehet jutni
a Gondolkodó boltokban:
1024 Bp. Fény u. 10 T.:316-4082
Illetve 1072 Bp. Király u. 25. T.: 322-8884
T.+Fax: 322-6477.
Baán Dénes sporttársunk ugyancsak
közreadott egy kiváló kiadványt, amely
a modern licitkonvenciókról szól gazdag
példatárral. A kiadvány számítógépes
lemezen áll az érdeklődők rendelkezésére.
Dr. Baán Dénes a következő telefonszámon
érhető el: 74/416-546

■
■■

PÁLYÁZAT

A Magyar Bridzs Szövetség Elnöksége pályázatot
hirdet tornavezetöi állás betöltésére mellék
foglalkozásban. A tornavezető feladata lesz,
hogy legalább heti három alkalommal előkészítse
és levezesse az MBSZ versenyeit az Elnökség
illetve a fitornavezetö utasításai szerint. Egyéb
versenyeken való közreműködés külön meg
állapodás szerint lehetséges külön díjazásért.
A jelöltnek vizsgabizottság előtt m egszerzett
tornevezetöi képesítéssel kell rendelkeznie,
vagy a főtornavezetüvel kötött megállapodás
szerint munkába állásáig meg kell szereznie
ezt a képesítést. A jelölt az első, munkában
töltött évre havi bruttó 60.000 forint tiszteletdíjra szám íthat.
A pályázatokat dr. Szappanos Gézának
vagy Hajlik Gábornak kell írásban benyújtani,
személyesen vagy az MBSZ postacímen:
Magyar Bridzs Szövetség
1519 Budapest, Pf. 253

H - 1 113 Budapest, Bartók Béla 152.
Tel.: 204-0044 Fax: 204-0062
E-mail: Griffhotel@mail.matav.hu

★ ★ ★

Szállodánkat jó közlekedési kapcsolatai miatt üzletembereknek és turistáknak
egyaránt ajánljuk. A modern, 108 szobás szálloda minden szobája fürdőszo
bás, színes tévével, telefonnal, hűtó'szekrénnyel felszerelt.
A házban a nemzetközi és a magyar konyha specialitásait egyaránt kínáló
Phó'nix Étterem és hangulatos Colibri Coffe Shop fogadja a vendégeket.
Rendezvényközpontunk 5 különböző' befogadóképességű teremmel konferen
ciák, tanfolyamok, zártkörű rendezvények lebonyolítására alkalmas.
Kikapcsolódásra vágyó vendégeink számára ajánljuk a Griff Squash & Fitness
Club-ot. A clubban 5 fallabdapálya, fitness terem, drink bár, illetve teremfoci és
aerobic is rendelkezésre áll.
Várjuk megrendelését:
szobafoglalás
204-2666
étterem - rendezvényszolgálat 204-0045
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XKN1ÍI. Mecsek Kupa

SZÁLLÁSOK

Nemzetközi Bridzsverseny
Bari István emlékére

Hotel Palatínus
3 200 Ft/fő/éjszaka reggelivel, áfával, 2
ágyas elhelyezéssel
1 ágyas elhelyezésnél 4 700 Ft/fő/éjszaka
reggelivel, áfával
Vasúti vendégszoba 1120 Ft áváfal/fő/éjszaka

1999. január 7-10.-Hotel Palatínus, Pécs
A Vasutas Művelődési Ház
Bridzsszakosztálya 1999. január 7-10.
között rendezi meg
a XXXVI. Mecsek Kupa
nemzetközi bridzsversenyt.
A VERSENY SZÍNHELYE
Hotel Palatínus - Pécs, Király u. 5.
PROGRAM
Január 7. (csütörtök)
17 óra: megnyitó,
csapatverseny 1-5. forduló
Január 8. (péntek)
16 óra: csapatverseny 6-11. forduló
Január 9. (szombat)
15 óra: párosverseny I. forduló,
Patton csapat
Január 10. (vasárnap)
10 óra: párosverseny
II. forduló
16 óra: eredményhirdetés és koktél
NEVEZÉSI DÍJ
3 000 Ft csapatonként
1 400 Ft/fő párosversenyre
ifjúságiaknak 700 Ft/fő párosversenyre

SZÁLLÁSFOGLALÁS
1998. december 15-ig
Bari Istvánné 7621 Pécs, Anna u. 12.
72/320-373; 252-672 mh.
Rendkívüli utazási lehetőség:
Az időjárásra és a versenyzők kényelmé
re gondolva minimum 20 fő jelentkezése
esetén a Mecsek Kupára külön I. osztá
lyú kocsit indítunk Budapestről Pécsre.
A vonat 7-én indul 14 órakor Budapest
Déli pu.-ról, visszafelé Pécsről ered
ményhirdetés után, várhatóan 18 órakor.
A vonaton párosversenyt rendezünk.
A vonattal utazók a Hotel Palatínus szál
lásdíjjal (3 éjszaka), csapat és páros ne
vezési díjjal együtt 12 800 Ft részvételi
díjat fizetnek.
A VERSENY TÁMOGATÓI
THcotbest Hungária Kft.
Aranyhajó Fogadó
Szerencsejáték Rt.
Polgár pincészet (Villány)

DÍJAZÁS

A különdíjakat a verseny támogatói
ajánlották fel.

Csapatverseny
a győztes 1 évig védi
a MECSEK KUPÁT.

300 Ft értékű bont kapnak, amelyért
a verseny ideje alatt fogyaszthatnak
a büfében.

I. díj: 25 000 Ft
Párosverseny
I. díj: 30 000 Ft
További pénzdíjak a nevezők számától
függően és tárgydíjak.
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Zsüriparti
A mi versenyeinken a terem többnyire el
fogadható csendjébe időnként irgalmat
lan ordítás hasít: „zsűri”! A hangerő egy
szersmind jelzi a versenyzőt ért vélt, vagy
valódi sérelem súlyát. H a csak zeng a te
rem, akkor rossz kéz indult, vagy a sértet
től színvétéssel akartak elsinkófálni egy
ütést, ha oroszlánüvöltés reszketteti meg
az ablakokat, akkor a vétlen fél nyíltan
csalással vádolja ellenfelét, és legalábbis
fővételt követel elégtételként. A zsűripartikat nálunk nem szokás higgadtan ér
tékelni, már a teremvezető hívását pusz
tán leíró szóhasználat is különösen minő
sít: „zsűrit hívtak X, Y, ellen, vagy éppen
ellenem”. Pedig értő, s arra hivatott szer
zők a nemzetközi szakirodalomban és e
lap hasábjain is nem egyszer szóvá tették:
szabálytalanság m inden asztalnál előfor
dulhat. A zsűrit pedig senki ellen nem
hívják, tiszte csak annyi, hogy szükséghez
képest helyreállítsa a szabályok szerint
való rendet. A hangsúly azonban éppen a
szabályok érvényesítésén van. Ha valaki
rossz partit ír, bánatában nem kaphatja
meg a zsűri támogatását csak azért, mert
úgy véli, az ellenfelének éppenséggel
másképp kellett, (illett?) volna viselked
ni. Az alábbi történet nem minden tanul
ság nélkül való.
A Budapesti Csapatbajnokság II. osz
tályában a XI. 3-i fordulóban vették kéz
be a játékosok az alábbi kiosztást:
♦ D87
*72
♦ D6
♦ KD7432
* A643 ----- í----- * B952
* 104
„ * DB853
* 1032
♦ AK
* B965 -----!----- * A8
♦ K9
♦ AK96
♦ B98754
♦ 10
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A licit a következő volt:
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Ekkor Dél hívta a teremvezetőt, s a kö
vetkezőt panaszolta: Nyugat hosszas tű
nődés után mondta a három pikket, (kö
vetkezésképp, a szerk.) Keletnek reális al
ternatívája lett volna a négy pikk licit, ami
Dél kontrája után kétszer bukva 500 pon
tot eredményezett volna Észak-Délnek
az asztalnál ténylegesen megszerzett 100
pont (egy bukás) helyett. Értesüléseink
szerint Dél a lejátszás után (három pikk
egy bukással) azt kívánta a teremvezető
től: írjon elő módosított eredményt (négy
pikk, kontrával, kétszer bukva). A terem
vezető az indítókijátszás előtt, majd utó
lag is meghallgatta az esetet, s ítélete sze
rint Dél panasza teljességgel megalapo
zatlan volt. Dél azonban nem nyugodott
bele a döntésbe, s óvást nyújtott be elle
ne, befizetve az illő obulust.
A másodfokon eljáró zsűri sem tanako
dott hosszasan, a panaszt képtelenség
nek, a módosított eredmény előírásának
követelését pedig több mint illetlennek
találták. Ezért úgy határoztak, hogy a pa
naszt elutasítják, sőt az óvási díjat sem
adják vissza a panaszosnak, lévén annak
célja éppen az, hoggá játékosok ne adja
nak be óvást próba szerencse alapon.
Az asztalnál ülő vetlen és tanácstalan
játékosok neve bizonnyal az olvasó hiány
érzete nélkül mellőzhető e rövid króniká
ból, a Dél helyén ülő ifjú és tehetséges já
tékos nevét pedig borítsa a feledés jóté
kony homálya!

IP.
.

...

I.

könyváruház

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK ORSZÁGSZERTE!
1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 14.
TEL.: 1268-1103, FAX: 267-9769
4026 DEBRECEN, HUNYADI U. 8-10.
TEL.: 52-322-237, FAX: 52-416-091
MISKOLC, SZÉCHENYI U. 7.
TEL./FAX: 46-348-496
3530 PÉCS JÓKAI U. 25.
TEL.: 72-312-835, FAX: 72-314-988
6720 SZEGED, TISZA L. KRT. 34.
TEL./FAX: 62-321-624
VÁSÁRLÁS AZ INTERNETEN
www.lang.hu/lira
ELEKTRONIKUS KÖNYVESBOLT
A HAZAI KÖNYVKIADÁS TELJES VÁLASZTÉKA!

könyváruház
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Részlet Darvas Róbert:

„A Pakli szemével”
című könyvéből
Az asztal b ele b e szé l
K áré Tízes e lb e s z é lé s e
Mindnyájan ismeritek Dr. McGuire-t, a
tündéri ír öregurat, aki szenvedélyesen
szereti ezt a játékot. Fékezhetetlen tem
peramentumának kitöréseiből olykor ele
ge lesz mindenkinek, de embertársai felé
áradó szeretetét kevesen felejtik el viszo
nozni. Hosszú szárú pipáját folyamatosan
szívó, erőteljes alakja szinte minden nap
látható klubjában. Elnyert magának né
hány előjogot, például senkinek sem volt
ellenvetése, ha olykor, asztalként, fordult
egyet, hogy partnerének lapjába nézhes
sen. Ebben a klubban ugyanis a „Doki”
támadhatatlan volt. A történet, amelyet
elmesélek nektek, a kivétel volt.
Faházival, a fiatal építésszel játszott,
aki igencsak elégedett volt saját játéká
val, de nagy tisztelője volt az írnek, és
analízise erejének. Faházi osztotta az
alábbi lapokat:
Doki
*D3
V964
♦ 103
4A86542
*AK
VAB107
♦AB962
*K 7
Faházi
Faházi, aki Délen ült, 3 szánban volt fel
vevő. Nyugat Pikk Ötössel indult, és amint
lerakta lapjait az asztalra, Dr. McGuire
felpattant, körbesétált, vetett egy pillan
tást Faházi lapjaira, és amint visszatért, iz
gatott felhőket eregetett hosszú pipájából.
Az öregfiú nyilvánvalóan látott valamit,

amit érdemes volt megnézni, gondoltam.
A többiek azonban egyrészt lapjaikba te
metkeztek, másrészt túlságosan hozzá
szoktak a Doki villám-körözéseihez, ah
hoz, hogy bármilyen megjegyzést fűzzenek
az esethez.
Nyugat indulásába az asztal Pikk H ár
mast rakta, Kelet Nyolcast, és Faházi vit
te az ütést Királlyal. Rövid szünet követ
kezett, amíg Faházi a két lapot vizsgálta,
az öregember pedig Faházit - csillogó
szemekkel. Faházi lehívta Treff Királyt,
lement az asztalra Treff Ásszal, mindenki
színre színt adott. Ebben a pillanatban az
öreg olyan intenzíven bocsátotta ki magá
ból a füstöt, hogy a fiatal Faházinak egy
percig várnia kellett, hogy kitisztuljon a
levegő. Miközben a Doktor szeme majd
nem kiugrott a fejéből, a fiatal Faházi elő
redőlt, kinyújtotta a kezét, hogy felve
gyen és kijátsszon engem.
Ekkor hallatlan dolog történt. Az asz
tal élesen rácsapott a kinyújtott kézre a
pipaszárral, és felkiáltott:
- Treffet hívj, te süldő idióta, treffet!
Faházi visszarántotta kezét, amelyen
ott vöröslött a pipaszár nyoma, és mind
annyian döbbent csodálkozással néztek
az öregre. Ó pedig merő bűnbánat és bo
csánatkérés volt.
- Ez egészen szégyenletes rám nézve állapította meg - mi a ménkű jött rám,
hogy így kitörjek... nem tudom nektek
megmondani. Meg kell bocsátanotok egy
öregembernek, ha nem tud uralkodni
magán, ha egyszer olyan gyakran csinál
magából ilyen átkozott marhát. Töröljé
tek ki a fejetekből a partit a kedvemért,
és osszunk újat. Ez minden, amit javasol
ni tudok.
Hát, a Doki csak a Doki marad. így hát
megbocsátottak neki, és újat osztottak.
De a fiatal Faházi, akinek idegessége ha
mar elillant, továbbra is meg volt sértőd
ve. A robber véget ért, és a Dokival el
hagyták az asztalt. Csatlakozott az öreg
hez és így szólt:
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- Doki, lehet, hogy én idióta vagyok,
ahogy mondtad is, de életemre mondom,
nem tudom miért akartad, hogy treffet
hívjak. Értem, hogy ez felmagasítana né
hány treff ütést, de nincs lejárat az asztal
ra, hogy lehívhassam őket.
- Jobban örültem volna, ha nem emlé
keztetsz erre a szégyenre, fiam. Tudod,
azt hittem, hogy a helyes játéktervet aka
rod éppen választani, és csalódott voltam,
amikor láttam, hogy mégsem. Ahhoz,
hogy teljesítsd a felvételt, mindössze a
harmadik menet treffet kellett volna
meghívnod, és el kellett volna dobni a ke
zedből a pikk ászt. Igaz, te sosem tudsz
pikket hívni a dámához, de mi az ördögöt
hívnak majd az ellenjátékosok? Ha te
nem tudsz pikket hívni, ők majd nem
mernek. Ezzel a manőverrel a náluk lévő
hét pikket, mint fegyvert, maguk ellen
fordítottad. Ahányszor ütésbe kerülnek,
csak pirosat hívhatnak, és ez pontosan az,
amit te szeretnél. Értesz engem, fiam?
A fiatal Faházi értette - és hálás volt.
■ ■ ■
- Tetszetős történet - szólalt meg Kör
Király negédesen.
- Igen - vetette közbe Kör Asz leg
szebb szavazatnyerő hangján - Káró Tí
zes barátom súlyos hibába esik, amikor
úgy minősíti népemet, mint akik elvárják
a bridzsezőktől, hogy angyalokként visel
kedjenek. Róbert Mester, mi, a Pakli Né
pe, tudjuk, hogy ti, emberek, mennyire
hajlamosak vagytok az idegeskedésre, tü
relmetlenségre és a dühre. Tudjuk, hogy
közületek még a legjobbaknak is vannak
szadista pillanatai. Hogy is ne tudnánk,
amikor látjuk őket gondolataitokban és
érzéseitekben, amelyeket mi okozunk?
Ugyan szellemlények vagyunk csak, de
nem kerülhetjük el, hogy részt vegyünk
hibáitokban és virtuóz megoldásaitok
ban. És, igen, mi tudjuk, hogy ezeket a
dicstelen és antiszociális érzéseket általá
ban kezelni tudjátok az élet egyéb terüle
tein. Ez, ahogy' arra joggal büszkék is le
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hettek, része a civilizációnak. Miért? Mi
ért feledkeztek el magatokról mégis oly’
gyakran a bridzsteremben? Vagy ha már
egyszer így alakul, miért nem mutattok
bűnbánatot, ahogy ez a szeretetre méltó
doktor tette?
- Ha valaki nem állítja le azonnal eze
ket a Köröket - vágott közbe Treff Tízes mostantól fogva örökké moralizálni fog
nak. Kell, hogy legyen valahol egy hely,
ahol az őket minden irányból körülvevő
tömérdek irritációtól megszabadulhat
nak az emberek, és a bridzsklub tökélete
sen megfelel erre a célra. Ami ott folyik,
távol van az élet fő sodrától. A bridzsklub
kellemes állóvíz, az itt történtek nincse
nek hatással a nemzetek sorsára^ vagy a
mindennapi munka területeire. És nincs
olyan bridzsjátékos, aki valóban bánná a
vádakat és visszavágásokat. Ezek nem
érintik az ő megbecsülését, vagy a pénz
tárcáját. Csak arra jó, hogy az emberek
kieresszék a gőzt. Ezért is van, hogy a
hétköznapi életben a bridzsezők ártatlan,
könnyen kezelhető népek.
- Én pedig azt hiszem, jócskán eltér
tünk a tárgytól. - szólalt meg királyi han
gon Pikk Király - Az utolsó történet
meghatározó tanulsága számomra az,
hogy Faházinak eszébe sem jutott eldob
ni népem Ászát, noha engem már kiját
szottak, és helyettesem ott volt az aszta
lon, így az Ász különösebb értéket nem
képviselt. Lenyűgöző, hogy az emberek
mennyire függenek a figuráktól. Meg
tisztelő, természetesen, de a mi létünk
valódi célja az, hogy lehetővé tegyék szá
munkra, hogy a megfelelő pillanatban
gyakorolhassuk hatalmunkat. Semmi
sem háborít fel jobban bennünket, mint
ha kincsként megőriznek valamilyen sza
már szándékkal, és csak a végén kerü
lünk elő, impotenssé redukálva. Ez inzul
tus királyságunkra nézvést. A lehető leg
határozottabban nem értek egyet Kör
Ásszal, és népével, amikor azt állítja,
hogy itt nem szabad dühösnek lenni,
csak azért, m ert ez játék, és nem vala
mely koszos piac.
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Töltetlen pisztoly
Kör K ilences e lb e s z é lé s e
A klubban a szokott módon, kártyalapok
húzásával összeültetett párok játszottak
robberbridzset. Ezúttal úgy alakult, hogy
Délre és Keletre első osztályú játékos ke
rült, míg a Nyugaton ülőt inkább közép
szerűnek mondanám. Dél osztott:

*74
¥5
♦D986
*876542

♦AB962
¥AB6
♦103
*A103
— i— * 5
1
¥K D 10872
NT
* 4B54
___ I ___ *D B 9
♦KD1083
¥943
♦AK72
*K

Dél 1 pikkel indult, és végül 7 pikk lett a
felvétel. Nyugat Treff Nyolcassal indult, és
amikor leterült az asztal, Dél csak 12 ütést
tudott megszámolni. Szingli Királya vitte
az első ütést, miközben az asztal Hármast,
Kelet Kilencest adta. Dél aduzott egyet
Pikk Királlyal, majd lehívta Káró Ászt és
Királyt. Azután lopott egy kárót az aszta
lon Ásszal; visszajött a kezébe az adu Tí
zessel, Kelet Kör Tízest dobta; és amikor
ellopta az asztalon utolsó Káróját, Kelet
Kör Kettestől vált meg.
Most a felvevő megállt, hogy gondolat
ban összerakja Kelet lapjait. Eredetileg
három kárója és egy pikkje volt. Az első
ütésben történtek valószínűsítették, hogy
három darab treffje volt Dám a, Bubi, Ki
lences. Ebben az esetben hat darab kér
jenek kellett lennie, és jelzései arra utal
tak, Király és Dáma is nála van. Ha helye
sen olvasta a lapokat,bakkor most ez a

helyzet^BB ^^

Jk ^ ^ B B ^ ^

*¥5
♦*76542

*B
¥AB6
♦*A10
-----i----uw ■
NT
*
-----i ----♦D53
¥943
♦*-

*¥KD87
♦*D B

Dél sóhajtott egyet a fölötti sajnálatá
ban, hogy Kelet és Nyugat lapjai nem for
dítva vannak, amikor is egyszerű beszorítás
működhetne, és kétségbeesetten keresni
kezdett valami módot a hiányzó tizenhar
madik ütés érdekében. Hirtelen fantaszti
kus ötlete támadt. Fontolgatta még egy pil
lanatig, de azután rászánta magát, hogy
végre is hajtsa. Lehívta Kör Ászt, egy rövid
imát mormolt, hogy Nyugat szinglije ne le
gyen árulkodó. Brigidda, a játék istennője
teljesítette kívánságát, Nyugat Ötöst adta.
A felvevő az asztal utolsó aduját hívta, át
ütötte Dámával, ezzel az utolsó hidat is el
vágva az asztal Treff Ászától. A felvevő
most lehívta az utolsó két aduját, és a má
sodik során Keletnek döntenie kellett a
Kör Király és a Treff Dáma-Bubi között,
így gondolkodott:
- A felvevőnek vélhetőleg egy treffje és
egy kőije maradt. Az világos, hogy a part
nernek nincs treff segítsége, hiszen csak
nekem van magasabb treffem az asztali tí
zesnél. Másrészt, amennyiben a felvevő
nek egy treffje és egy kőrje van, partne
remnek maradt egy kőrje, meglehet, a ki
lences. Tehát nekem a treffekre kell vi
gyáznom, és reménykednem, hogy partne
remnek van a legmagasabb kőrje.
így aztán eldobta Kör Királyt, és én, kisöcsémmel, Négyessel, elvittem a tizenket
tedik és a tizenharmadik ütést. Briliáns álbeszorítás volt, Dél olyan pisztolyt szege
zett Kelet fejéhez, amiről Kelet nem tud
hatta, hogy nincs megtöltve.
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Ezzel elérkeztünk történetem lényegé
hez. Nyugat, aki tudta, hogy Kelet lénye
gesen jobb játékos nála, felfogta, hogy mi
történt? Nem. Egy remek lehetőséget lá
tott csak, hogy belekössön Keletbe.
- Mi a csodának kellett eldobni az
összes körödet? - támadt neki mérgesen.
- Nem tudtam, hogy csak egy szinglid
van - válaszolt Kelet - azzal a megtévesztő
játékkal, ahogy' Dél játszott, magától érte
tődővé tette, hogy egy kőrje és egy treffje
maradt.
- Ha eredetileg két köröm lett volna ragaszkodott igazához Nyugat - már réges-rég eldobtam volna a másikat.
Mit tett erre Kelet? Csendesen és udva
riasan elmagyarázta, hogy miért lett volna
az rossz játék? Nem. Volt némi megvetés a
hangjában, amikor megszólalt:
- Bravó, kitűnő! Ha valóban lett volna
két köröd, akkor a végjátékban a felvevő
nek tényleg egy kör és egy pikk lett volna a
kezében, amire a parti során taksáltam.
Ebben az esetben pedig a kör dobásod
rám testálta volna a treff szín mellé a
körök védelmének feladatát is. No akkor
tényleg beszorultam volna. A játék során
azt gondoltam, azért nem dobtad el a
körödet, mert jól játszottál. Önkéntelen
gyónásod rámutatott, hogy csupán a lehe
tőség hiánya mentett meg a hibázástól.
■ ■ ■
A Kicsi Nép minden tagja rám nézett,
hogy lássa, mit szólok az emberi természet
elleni támadáshoz.
- Nos, - kezdtem bocsánatkérően - Ke
letnek meglehetősen nehéz dolga volt.
Nem-csak hogy teljesen szabályos körül
mények között alaposan átverték, de még
partnere is megpróbálta hibás okoskodás
sal megszégyeníteni.
- Persze, hogy nehéz dolga volt! - szakí
tott félbe Káró Tízes - a Körök túlságosan
lágyak és szentimentálisak ehhez a ke
mény világhoz. Azt szeretnék, hogy az em
berek angyalok legyenek. Nyugat azt kap
ta, amit megérdemelt. Tudnia kellett vol

na, hogy olyan jó játékos, mint Kelet, nem
dobta volna el minden ok nélkül Kör Ki
rályt. Ahelyett, hogy nyílt harcot kezdemé
nyez, udvariasan magyarázatot kellett vol
na kérnie. Hadd meséljek el nektek egy
esetet, amikor valaki pontosan ezt tette,
annak ellenére, hogy partnere a Bridzs
Törvénye és a jó ízlés ellen hajtott végre
felháborító merényletet. (Folytatjuk)

Fordította: Talyigás Péter

Levél New Yorkból
Ha egy impassz ül,
nem kell megadni
(ha nem ül, akkor se...)
Svájci rendszerű, 7 leosztásos csapatver
senyen játszottam. Az ötödik leosztásnál
a 19-es tokból (K-Ny beliben, Dél az osz
tó) vettem ki a lapomat. Természetesen
Dél helyén ülök, először is minden
bridzscikkben Délnek van lapja, másod
szor tudtam, hogy meg fogom írni, s így
nem kell az égtájakat elforgatni. Volt in
dulásom:
4AK9863, VKB6, 4K64, *3
A licit ekképp folyt (a jó ellenfél nem
szólt közbe):

Dél

Észak

14
3 *2
3 szán4
4 46
4 szán8
6 4 10

2 szán1
3 43
4 4>5
4 47
5 49
passz11

1 Jacoby, d e tag ad jó kétfigurás külső színt,
2 rövid, 3 ö rü lö k neki, nekem nincs külső rövidségem
4 bébi R K CB, ha örül, 5 nem játszunk m ég 1430-at,
6 adu dám a? - nem kellene, de csak így tu d o k kérdezni,
7 van, de nincs k ülső király - vagy 3 van, ez utóbbit nem
hiszem el, 8 egyéb?, 9 semmi egyéb,
10 legfeljebb k o r impasszos - gondolom, s bem ondom ,
11 nekem is elég
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E hercehurca után Nyugat a káró dá
mával támad, s az asztalra az terül le,
amit jó partnerem ígért (megtoldva egy
tízessel s egy kilencessel): 4D752, VA94,
♦A102, *A76
Kézben ütöm, adu ász-király (Nyugat a
másodikra treff nyolcast dob), majd treff
ász, treff lopás, adu dáma.(Nyugattól kis
kör, Kelettől kis treff), treff lopás. Most
káró az ász-tízes felé, ... s Nyugat kicsit
tesz. Eszembe villan egy cikk, amit még a
hatvanas években a Bridzséletnek írtam
“Impassz m erre?” címmel, s már tudom,
hogyan tovább: ütök az ásszal, s kiadom a
kárót. Ha Nyugatnál volt a bubi, egy eset
leges szűrtől esek el legfeljebb, de biztos
megcsinálom a szlemet. Ha viszont, ne
adj'isten, Nyugat a dubló dámából indult
volna, akkor is otthon vagyok, ha a kör
dáma és tízes közül legalább az egyik Ke
letnél van (ezt ugye, nem kell részletez

nem). Persze, Nyugat üt a bubival, én te
rítek, de azért megkérdezem: hol a kör
dáma? Nyugat nevetve mondja: csak
pikkből nem volt dámám.
A partit persze kihúztuk: a másik asz
talnál csapattársunk trcíícl támadott a 6
pikk ellen, s a felvevő teljesen azonosan
vezette a játékot (nem is törődve káró tí
zesével). A szünetben megemlítettem
partneremnek, hogy nem a káró tízes, ha
nem |:jtoő£ kilences volt lapjának kulcsa,
mire ő: nem vagyok hajlandó új kérdőlici
tet tanulni, ami a kilencesek színét kérde
zi! (Mintha csak Quittner Palit halla
nám.)
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Kertész ádám

HUNGUEST HOTEL EZÜSTPART
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HUNGUEST HOTELS
Balatoni Icazsatósás
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0
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nyári

B ridzsversenyének

Lehetővé

teszik

m in d ezt a ho tel rendezvényi kon díciói, technikai
adottságai, vendéglátói felkészültsége é s szállodai kapacitása. Szám os szolgáltatásunkat azon b an csa k ke-

-----------------------------------------------------------------------

v e se n ism erik a résztvevők közül. H otelü nk 1996. au 

gu sztu sá b a n m e g k a p ta a gyógyszállói m in ő síté s t is. M edicina C en tru m u n k ellátottsága e u róp ai színvo
nalú. 10 gyógykúrát állítottu n k ö ssze a v e n d é g e in k szám ára 1-3 h e te s időtartamban: m ozgásszervi bete
gek szám ára, szív- é s érrendszeri, k rónik us légúti betegségekb en szenvedőknek, cukorbetegek részére,
fogyni é s s zé p ü ln i vágyóknak, asztm ás g y erek ek n ek m int: orvoskozm etológiai, term észetgyógyászati
kúra é s m e n e d z s e r s z ű r é s . Ez utóbbi n e m igényel több h etes itt tartózkodást, rendezvények id eje alatt is
elvégezh ető . Kúráink m e lle tt te rm észetesen egyedi gyógyászati szolgáltatásaink is igénybe v eh etők . Szakren d elésein k : h o telo r v o s, reum atológia, bőrgyógyász, term észetgyógyász, lábklinika, fiziko- é s hydrotherápia. Kedvelt szo lg á lta tá su n k a szieszta szoba: relax m a sszá zsfotel és akupresszúrás m asszázságy.
K ínálatunkból a legújabbak: c so n tsű rú sé g m é r és, b iorezonancia, diagnosztika és terápia. M indezen
szolgáltatások fo n to s kiegészítői: fedett u szo d á n k , k o n d icio n á ló term ü n k , szauna, szoláriu m é s szép ség 
szalon , va la m in t szá m ta la n sportolási leh ető ség .
Szeretettel v á ru n k m in d e n érdeklődőt, akár a ren dezvény keretéb en , akár azon kívül látogat el hozzánk!

BRIDZSÉLET

33

Eredménylisták,
1998. november-december
HA osztályú csapatbajnokság
1. ELASTRON
204
> 304
Csepeli, Dumbovich, Kovács M.,
Linczmayer, Nikolits, Magyar
2. IBE
187
+170
Holyinka, Jakab, Macskásy, Koltai,
Szappanos, Geró
3. INTERFACE
105
+124
Bödis, Gulyás, Kerekes, Liska, Lukácsi,
Szabó I., Szalay, Varga
4. GALIM
103
+144
Gál, Hegedűs, Homonnay, lakatosaikor, W inkler
5. LÉVAI
166
+10
Honti, Mezei, Szalka, Szász, Lévai, Vinkler
6. WELKER
158
-4 3
Anders, Cziffra, Lovász, W elker J„ W elker K.,
W elkerO.
7. KERTES
156
-6 6
Kertes, Osské, Pogány, Poroszlay, id. Vég,
ifj. Vég
8. PRINT-TECH
154
-5 1
Dienes, Boros, Fogaras, Kovács A., Monori,
Tóth I.
9. FÉSZEK
144
-1 3 9
Földi, Gabos, Kuttner, Réti, Széles, Zöld
10. GYŰR-BODALAKK
142
-1 7 9
Bánki, Balogh, Bíborka, Hollmann, Kiss,
Mártinké
11. MATEMATIKOS
141
-1 4 3
Andrásfay, Bánkövi, Bártfay, Csiszár,
Ouittner, Tarnay
12. ROYSTON
140
-1 4 4
Argay, Hajdú, Kelen, Ormay,Zempléni, Zoller

I/B osztályú Csapatbajnokság
1. Ibolya
208,0
Nyárádi I., Nyárádi G„ Nagy I., Benedek,
Kovátsl.

2. EcoSoft
Marjai, Lévai, Varga I., Bartis, Falus,
Szabó L„ Aczél

200,0

3. Szigethy
192,0
Sztrapkovics, Bíró, Demeter, Mirk,
Boáé A., Kepecs
4. Rásonyi
188,5
Rásonyi, Ribényi, Trenka, Kemény,
Molnár, Andrási
5. Bárány
184,0
Bárány, Kerényi, Kisgyörgy, Szalay Cs„
Szász D., Fodor T.
6. Harangozú-Toys
164,5
Harangozó, Szilágyi, Vékony, Kerti,
Tichy, Talyigás P
7. Vég
160,0
Pallos, Takács, Vörös, Forgács
6. Tóth
152,0
Tóth J., Mihályfi, Gundel, Pál, Topolyi, K ardos
9. Balásy
150,0
Balásy I., Szamos, Gólya, Ecsedy,
Szabados E., Tihanyi
10. Bergengéc
142,0
Dörnyei G„ Balásy Zs„ Lendvai M„ Lendvai D.,
Beck M., Csehd
11. Buda
128,0
Barkó, Riborics, Bujdosó, Koczka, Szombati
12. Veszprém
73,0
Kovács T., Nagy A., Derzsényi, Fodor, lenthár,
Srgyelán
A dóit betűvel feltüntetett játékosok nem játszották
le a leosztások felét, így m esterpontra nem jogo
sultak.

II. osztályú Csapatbajnokság
m&mmmfw'mmmm
CSÜTÖRTÖKI

.m
i.,.... .

CSOPORT

1. INVESTA
204
Drasny, Iványi, Kapcsos, Kállai, Talyigás, Török
2. ERAVIS
19B
Balázs, Fazekas, Fodor, Hülvely
3. ARTEMIX
187
Gárdos, kerényi, M észáros, Zelnik
4. OOBOS
174
Bleuer, Fövényi, Gráf, Gyulai, Lénárt, Szigeti
5. FŐNIX
170
Fekete, Földesi, Klein, M adarász
6. KÖVESDI
168
Bartha, Bíró, Kövesdi, Revicky
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7. KOTÁNYI
Gynlay, Kotányi, Tóth, Valet
8. L +L
Beck, Haluszné, Takácsi, Trencsényi
9. SPRINGER
Bleyer, Kiss, Krieger, Pásztor, Springer
1B. HITTMANN
Barna, Erdős, Hazai, Hittmann, Tala, Újlaki
11. BENCSIK
Csongrádi, Györy, M aros, M árkus, Pátkai,
Turcsányi
12. PALÓCZ
Bözsi, ligeti, Molnár, Oláh, Tanos, Vincze

162

tííláiiim S iJkm JM L w m m n r

158

CSAPATVERSENY

145
143
127
12B

III. osztályú
2. TRAUBI Se SIÚFBK
i. vöcsök
B. FÁBIÁN
7. SARDDY
B. VEGYTERV
9. BEACEIFI
10. FÜLE
11. PÁRTOS
12. IBEII
13. ÉLIÁS
14. GRÖBLER
15. MAZSOLA
1B.PAGÁT
17. GLÓBUS
1B. PRIMO
19. CSILLA
2 0 . T0R0N
21. VASHEGYI
22.SALAMDN
2 3 .LAKOMA
24.IFI K
25.T0PI
28 SZEREDAY
27 PASARÉT
2 8 . KGE
2 9 . VÁRNAI

[A ' ” [ ^ 5
a szerkesztőség
nem kapta meg ]

1. HARANGOZÓ TOYS
174
139
Harangozd, Szilágyi, Szalay, Gulyás
2. IBOLYA
154
77
Kuváts Z„ Nagy I., Benedek B., Nyárádi I.,
Nyárádi G.
3. GERŰ +
151
80
Gerő I., Winkler L., Honti L., Vikor 0.
4. GYÚR-BUOALAKK
14B
52
Bánki, Balogh, Széles, Kuttner
5. NYÍRADONY
146
36
Kálcsev, Fantana, Kovács Z., Búza
6. ARTEMIX
146
44
Kerényi, Gárdos, Kertész, Reszler
7. GALIM
144
32
Szász, Szalka, Gál, W inkler
8. VASPHARM
143
19
M onori, Oienes, Földi, Zöld
9. FOGARAS
141
31
Fogaras, Kovács A., Fodor I , Rásonyi
10. IBE
140
31
Jakab, Szappanos, Kemény, Trenka, Bárczy,
M acskássy G.
11. ROYSTON
139
13
Hajdú R, Kelen K., Argay Gy., Zoller R.
12. PAJZS
134
-7
Horváth A., Horváth I., Szikszai J „ Tóth A.,
Páncél R.
13. LADIES
134
5
Mezei, Kerekes, W elker J „ W elker K.
14. EcoSnft
129
-2 3
M arjai, Bartis, Falus, Lévai, Szabó L, Varga I.
15. INTERFACE
127
-2 6
Liska, Lukácsi, Bódís, Varga S.
16. INVESTA
126
-2 8
Talyigás A., Tichy E., Orasny G., Kotányi B.,
Kállai G., Talyigás R
17. BOCSIKA
125
-3 4
Drmay, Zempléni, Beck, Csehd
18. WELKER
124
-3 6
A nders, Cziífra, Lovász, W elker
19. BERGENGÓC
117
-6 2
Tihanyi K., Lendvai, Balásy, Oörnyei
20.4S
109
-9 1
M akara, Kocsis, Kalmár, Ferenci, Gyártás A.
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21. UJBUDA
106
Éliás, Kleinné, M adarász, Fekete
22.JAMPI
94
Fábián A., Oláh M„ Ötvös P„ Kovács 1.
PÁROSVERSENY
1. Honti-Vikor
2. Szalag-Szilágyi
3. Cziftra-Welker 0.
4. Földi-Zöld
5. Lévai-Marjai Gy.
6. Fagaras-Kovács
7. Kelen-Kelen
8. Gabos-Réti
9. Gál-Winkler
10. Poúr-Petrás
11. Trenka-Kemény
12. Széles-Kuttner
1 3 .Falus-Szabó
14. Csehű-Vida
15. Szász-Szalka
16. Kovács-Búza
17. Zempléni-Ormay
18. Szesztai-Buglyö
19. Mezei-Kerekes
20.Bánki-Balogh
21. Csepeli-Jakab
22.Hegedüs L.-Hegediís G.
2 3 .Tóth l.-Talyigás
24.Gárdns-Kerényi
25.8údis-Szabú
2G.Beck-Bozzai
27. W elker-Welker
28.Zoller-Argay
29.M arjai P.-Szabú Cs.
SO.Kálcsev-Fantana
31. Hegedűs-Tichy
32.V arga-Bartis
3 3 .Hajdú-Kelen
34.Pallos-Barkö
35 Szalka J.-Kovács J.
36.Kálmán-Szamos
37.Monori-Dienes
38.Andrásfai-Grá(
39.0rasny-!alyigás
40.Nagy l.-Nyárádi
41. Marjai G.-Kerényi A.

2331,9
2321,2
2312,1
2297,1
2280,7
2262,7
2254,1
2245,2
2233,7
2231,0
2224,0
2210,7
2204,3
2200,4
2187,8
2187,5
2171,2
2160,7
2154,7
2140,7
2139,8
2126,8
2124,5
2121,9
2113,1
2104,6
2102,8
2097,2
2077,4
2075,3
2074,5
2074,1
2065,7
2064,0
2047,7
2046,0
2042,3
2038,5
2033,5
2018,5
2010,7

-1 0 6
-1 4 6

58,77
58,50
58,27
57,89
57,48
57,02
56,81
56,58
56,29
58,22
56,85
55,71
55,55
55,45
55,14
55,13
54,72
54,45
5 4,30
54,15
5 3,93
53,60
5 3 ,5 4
53,48
53,25
53,0 4
52,99
52,85
52,35
52,30
52,28
52,27
52,06
52,0 4
51,61
51,56
51,47
51,37
51,25
50,87
50,67

42.Szatm árí-Szentes
43.Knm or-Szendrei
44.Knvács P.-Szigeti
45.Niknlits-Benedek
46.R ásnnyi-0árczy
47.0azsián-lványi
48.Nagy E.-Ferenczi
49.Bárczi-M árton
SO.Székelyné-Stern
51. Éliás-Jusztin
52.M acskássy hp.
53.0láh-Bikki
54.0tvös-Oláh
55.K ertész-R eszler
56.M ráz-Znmbnri
57.Bálint-Lovász
58.Gulcsik-Kádár
59.Szikszai-Pánczél
60.Kéry-W inkler
61. Oprisznni-Veres
62.Surányi-Zoller
63.0esew ffy-Bnhner
64.Tölgyessi-Éless
6 5 .FndorM.-Kállai
66.M agyar B.-lllyefalvi
67.H ám orí-Jakus
BO.Németh A.-Gáspár
69.Nyárádi l.-Nyárádi G.
70. Fábián-Pásztor
71. Zalay-Péter
72. Szabó Cs.-Nádasi
73.Kabai-Révész
74. Ferenczi-Hegedüs
75.M inarik A.-Kelen 0.
7 6 .lau fe rh p .

2009,0
1998,8
1996,8
1992,5
1977,5
1974,5
1955,8
1953,3
1914,4
1900,9
1885,1
1884,5
1877,2
1871,6
1862,2
1850,9
1811,5
1806,5
1799,4
1793,7
1791,9
1791,6
1772,2
1760,9
1742,8
1734,0
1700,8
1678,5
1610,8
1570,4
1563,0
1523,7
1471,2
1399,3
1329,4

CSAPATVERSENY
1. Kuttner
Csepeli, Szöts, Zöld, Széles
2. EcnSntt
Aczél, Varga, M arjai, Szabd
3. Gál
Gál, Szász, Mnnori, Dienes
4. Katik
Gulcsik, Kádár, Gundel, Pál
5. Egerl.
András, Bata, Böszörményi láng

5 0 ,6 3
50,37
5 0 ,3 2
50,21
4 9 ,0 4
4 9,76
4 9 ,2 9
4 9 ,2 3
4 8 ,2 5
47,91
47,51
4 7 ,4 9
47,31
47,17
4 6 ,9 3
4 6 ,8 5
4 5 ,6 5
4 5 ,5 3
4 5 ,3 5
4 5 ,2 0
45,16
45,15
4 4 ,GG
4 4 ,3 8
4 3 ,9 2
4 3,70
4 2 ,8 6
4 2 ,3 0
4 0 ,5 9
3 9 ,5 8
3 9 ,3 9
3 8 ,4 0
37,08
3 5 ,2 6
3 3 ,5 0

185
172
164
163
162
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6. Latorca
Gála, Himenec, Jánocska, Fedelcsák
7. Kása
Kása hp., Molnár, Csobán
8. Mezei
Mezei, Honfi, Hegedűs, Kemény
9. Ázsia
Kerekes, Varga, Beck, B artis
10. Fecni
Keil B„ Kerényi A., M arjai G., Marjai P.
11. Miskolc Böröck
Szabó J., Röröck, lendvai, Nagy I.
12. Kecsege
Busi, Madi, Szupkai, Szepesi
13. Almás
dr. Makay, Juhász, Szabd A., Szabó J.
14. Artemix
Gárdos, Kerényi, Zelnik, M észáros
15. Eger II.
Tóth J., Szemerédi, M észáros, Sándor

157
154
153
149
141
130
133
130
128
126

PÁROSVERSENV
1. Gál-Vikor
2. Boros-Klimcsik
3. Láng-Böszörményi
4. Hegedűs-Kemény
5. Iványi-Széles
G. Marjai-Marjai
7. Bartis-Beck M.
9. K ásahp.
9. W elker J.-Lnvász P.
10. Andrásfai-Gráf
11. Aczél-Varga
12. Dienes-Monnri
13. Zalai-Havai
14. András-Bata
15. Csepeli-Szöts
16. Kertész-Sziki
17. Kovács Z.-Búza
18. Toma-Moraru
19. Mezei-Honti
20.Szűcs-Bozzai
21. Marjai-Szabó
2 2 .Pallos-Takács
23.Söpkézné-Herczegtalvi
24.Csobán-M olnár
25.Lohai-Munka

1419,83
1388,41
1318,58
1307,30
1293,84
1293,63
1283,53
1282,65
1273,55
1263,76
1262,59
1246,09
1245,98
1244,31
1240,77
1236,72
1231,31
1228,58
1224,99
1208,40
1199,85
1192,57
1172,36
1167,46
1156,98

124,55
121,79
115,66
114,68
113,49
113,48
112,59
112,51
111,71
110,86
110,75
109,31
109,30
109,15
108,84
108,48
108,01
107,77
107,46
106,00
105,25
104,61
102,84
102,41
101,49

26.K álcsev-G riger
27. Elűd-Bukowski
28.Szabó-Böröck
29.Nagy-Nyárádi
30.B ohner-Sándor
31. Kerekes-Varga
32.G undel-Pál
33. Kovács-Dessewffy
34.M akay-Szabó
35.G árdos-K erényi
36.Kerényi-Keil
37. Juhász-Szabó
38.Surányi-Vajda
39.8usi-Szepesi
40.M okos hp.
41. Janossku-Fedelescsak
42.M adi-Szupkai
43.Zelnik-M észáros
4 4 . Bakos-Eless
45.Tölgyesi-Jónás
46.Szalka-Szász
47. Artner-M észáros
48.Gala-Himinecz
4 9 . Verm es hp.
50.Vidóczky-Lenkey
51. Takácsné-llniczky
52.Pálicz-M ózer
53.Tóth-Szem erédi
54.Székely-Székely
5 5 .Korsós-Kalmár

1148,99
1133,92
1132,09
1130,06
1129,26
1128,89
1128,05
1123,64
1115,19
1109,09
1104,55
1101,94
1095,59
1094,04
1082,69
1078,37
1071,72
1069,80
1065,77
1061,60
1034,04
1025,79
1023,85
1015,90
951,96
918,45
898,63
887,75
880,11
851,76

100,79
99,47
99,31
99,13
99,06
99,03
98,95
98,56
97,82
97,29
96,86
96,66
96,10
95,97
94,97
94,59
94,01
93,85
93,49
93,12
90,71
89,98
89,81
89,11
83,51
80,57
78,83
77,87
77,20
74,72

kiíx^LJinly J
CSAPATVERSENY
1. Gaiim
202
120
Winkler, Trenka, Kemény, Gál
2. Nimbusz
104
94
Jakab, Bárczy, Szilágyi, Szalay
3. KBC
107
78
Gaenger, Gaenger, Bamberger, Bam berger
4 . Gyűr — Budalakk
184
66
Balogh, Bánki, Széles, Kuttner
5. EcoSoft
182
68
Aczél, Falus, Marjai, Nyárádi G, Varga
6. Kiskörös
102
57
Martinkú, Kiss, Vida, Komor
7. Burghausen
100
47
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Dumbovich, Kovács, Gráf, Harsányi
8. Csehó
172
18
Cselló, Kállay, Szabd Gy, Zsák
8. Koma
171
17
Nagy E, Kováts J, Macskásy hp.
10. Kertes
170
12
Kertes, Vég, Pogáoy, Osskó
11. Cseppkő
187
40
Csepeli, Szappanos, Macskásy, Tóth
12. Josch
165
5
Mőser, Winkler, Neisner, Rainer, Ölsinger, Raonig
13. Pollak
1B4
-3
Páliak, Zempléni, Pollak, Ormay
14. Artemix
164
-1
Beck, Trencséni, Gárdos, Kerényi
15. Cl Peugeot
163
12
Vikor, Vikor, Földi, Zöld, W ehler-Hardt, Braunecker
16. Tikiak
163
-3
Talyigás, Tichy, Kotányi, Talyigás
17. Gerö
161
-1 0
Gerö, Dienes, Lévai, Fagaras
18. Herzbube
160
-1 7
Maoninger, Krittner, Manninger, Rerndl
18. ABC
180
4
Nader, Schöller, Rosenauer, R osenauer
2 0 . Flannery
150
-4 3
Bánki, Szalka, Hegedűs, W ellner
21. Klawir
147
-4 5
Wernle, Prokosch, Rodlmayr, Slojanovic
22. Knoll
147
-6 8
Knoll, Piber, Fischer, Linhart, Linhart
23. Hugo
146
-6 7
Kisgyörgy, Fndor, Szalai, Fried
24. Leograt
140
-7 6
Piánk, Schober, Premihez, Dr. Steiner
2 5 . Modlingerinnen
122
-1 3 8
Gerszl, Miiller, Döppes, Steinw ender
26. Toron
117
-161
Toron, Bragsch, Bán, Dag
P AR 0 S VER S ENY
1.
2.
3.
4.

W inkler-Niesner
Homonnay-Lakatos
Harsányi-Éliás
Balogh-Nyárádi

3028,1
3010,3
2726,5
2710,8

65,94
65,56
59,38
59,03

5. Széies-K uttner
6. Kertes-Vég
7. Grat-Harsányi
8. M acskásy hp.
9. Bánki-Díenes
10. Stoianov-Rodlmayer
11. Kerekes-V arga
12. Winkler-Gál
13. Tichy-Kntányi
14. Cziráky-Tölgyes
15. Szabó Cs.-M arjai P.
16. Fischer-Línhart
17. Pnllak-Pollak
18. Brestian-K ugler
19. Felderer-B am berger
20.Szilágyi-Jakab
21. Tóth-M acskásy
22.Scherian-G oerstl
23.Komor-Vida
24.R osenauer-R osenauer
2 5 .Juhász-Juhász
26.K iss Gy-Martinkó
27. Vikor-Vikor
2B.Falus-V argal.
29.W errile-R ainer
30.W ehler-B raunecker
31. Marjai-Lévai
32.8sskó-Pogány
33.Vass-Csom a
34.6árczy-Szalay
35.Kovács M- Dumbnvich
36.Csipka-Beck
37.Zsák-Csehó
3 8 .Csepeli-Szappanos
39.Fogaras-G eró
40.Keil-Kerényi- M arjai
41. Hegedűs G.-Talyigás R
42.K avács J.-Nagy E.
43.Tarnay-Andrásfai
44.Zem pléni-0rm ay
45. Földi-Zöld
46.K riftner-H annainger
47. Schober-Plank
4B .Prem itzer-S teiner
49.M öser-Papenberg
5D. Nlkollts E-Bajáki
51. Mezei-Honti

2703,4
2683,2
2670,9
2643,4
2629,7
2627,4
2626,4
2601,4
2599,4
2573,6
2564,9
2555,5
2555,0
2550,6
2545,0
2525,3
2523,2
2509,5
2500,6
2500,2
2498,6
2480,4
2478,8
2452,8
2448,9
2442,3
2441,5
2425,8
2417,7
2414,2
2406,6
2404,6
2404,3
2401,2
2386,5
2369,3
2360,0
2352,6
2352,0
2335,0
2318,7
2316,2
2315,1
2308,2
2307,8
2287,9
2282,3

58,87
58,4 3
58,16
57,57
57,27
57,22
5 7 ,2B
56,6 5
56,61
5 6 ,B5
55,8 6
55,65
55,6 4
5 5 ,5 4
55,4 2
54,9 9
54,9 5
54,6 5
54,4 6
54,4 5
54,41
54,6 2
53,9 8
53,41
53,3 3
53,19
53,17
52,8 3
52,6 5
52,57
52,41
52,3 6
5 2 ,3 6
52,2 9
51,97
51,60
51,39
51,23
51,22
5 0 ,8 5
5 0 ,4 9
5 0 ,4 4
5 0 ,4 2
50,27
5 0 ,2 4
4 9 ,8 2
49,70
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5 2 .Hegedűs O-SzalkaJ
53.Fodor-Fried
54.N ader-S chöller
55.Trenka-Kemény
56.Bikki-Zách
5 7 . Makay-Rényi
58.Bogsch-Toron
59.M usiol-Linhart
BO. Bánki Zs-Wellner
61. Sedlm ayr-Cserjési
62.K éri-W inkler
63.B odor-Szalár
64.Ü lsinger-Raunig
65.K oschier-H erold
BB.M íiller-Petzival
67. Ütvüs-Oláh
GB.Balázs-Kállay
6 9 . Steinwender-Döppes
70. Horváth-Grósz
71. Piber-Knoll
72. Manninger-Brendl
7 3 . Heilinpsetzer-Chalup
74. Kerényi-Gárdos
75. Kisgyörgy-Szalay Cs.
76. Németh-Gáspár-Hámori
77. Daghofer-Kinzler
78. Gombár-Bán
79. Am schl-Poetsch
80.Péterfalvi-Pappné
61. Nadler-Schokltsch
82.N iederm ayer-Prokosch
83.W eissgerber-R ielm em o
84.Beck-Trencséni
85.Dessew fy-K üm m erle
B6.Reiche-Halvax
87.Szurom i-O ttáné
88.Szabú-N ádasi
B 9.F elderer-0rnes
90.Várnai-Kovács
91. Homann-Münzhuber

2272,6
2 269,5
2256,0
2 256,4
2250,0
2 2 4 8 ,4
2227,1
2 203,0
2187,6
2102,9
2179,3
2174,8
2171,8
2165,5
2155,4
2153,9
2147,9
2142,3
2111,7
2110,4
2108,5
2107,1
2 086,3
2070,2
2 069,3
2 045,8
2 044,2
2 040,0
2019,2
1989,0
1979,4
1961,5
1939,8
1941,7
1925,3
1763,1
1750,6
1627,3
1549,9
1470,7

49,49
49,42
49,19
49,18
49,17
48,96
48,50
47,99
47,64
47,54
47,46
47,36
47,30
47,16
46,94
46,91
46,77
46,65
45,99
45,96
45,92
45,89
45,43
45,08
45,06
44,55
44,52
44,43
43,97
43,31
43,11
42,72
42,24
40,11
39,75
38,40
38,12
35,44
33,75
32,03

702,85
697,70
604,01

63,66
62,29
61,96

T-fiiTicniovt f f i / nn 1

A/B/C

CSOPORT

1. Szalay-Szilágyi
2 . Honti-Szalka
3 . Gál-Kuttner

4. Gulyás-Hegedűs
5. Lakatos-Winkler
6. Bartók-Zsák
7. Siba-Rásonyi
8. Nyárádi-Fazakas
9. Gáspár-Németh
10. M acskásy hp.
11. Ü rtel-Jung
12. Szőts-Kotányi
13. Hajdu-Szamos
14. Kerti-Vékony
15. Hittmann-Tala
16. Harangozó-Tichy
17. Plesz-Rombauer
18. Bikki-Herczegfalvy
19. Andrásfai-Gráf
20.lványi-Éless
21. Kállai-Török
22.M ajoros-Patzkö
2 3 .Bakos-M akra
24.Hegediis-Balázs
25.Fogaras-Kovács
26.Szatm áry-Szentes
2 7 .Forgács-Benedek
28.M ráz-Zombori
29.Aczél-Varga
30.Csibi-Jalsow szky
31. Nagy-Ferenci
32. Gyártás-Kalm ár
33.8eck-C sehú
34.Pallós-B arko
35.Visnyovszki-Bukowski
3B.Koncz-Koncz
37. Beck-Trencséni
3B.ÉIiás-Jusztin
39.Hegedíis-Balásy
40.Nyárádi-Nagy II.
41. Juvancz-Pavlik
4 2 .Oláh-Kovács
43.Szikszay-M öd
44.Bozzai-Kovács
45. Jakus-W iener
4 6 .Kerekes-Varga
47.M észáros-K iss
48.Híilvely-Fodor II.
49.6zabű-Bajáki
50-Farkasné-K ertész

675,67
650,69
643,84
640,17
639,52
636,61
6 30,24
618,37
613,93
610,45
604,50
594,13
590,06
588,32
586,23
583,87
583,52
579,04
578,71
578,30
572,88
569,95
569,82
569,58
5 68,34
564,53
558,13
557,87
557,44
557,13
556,46
552,59
551,57
549,13
547,40
546,83
5 46,54
533,55
530,95
530,14
522,19
520,94
514,63
513,45
513,16
511,96
504,89

61,20
58,94
58,32
57,99
57,93
57,66
57,09
56,01
55,61
55,29
54,76
53,82
53,45
53,29
53,10
52,89
52,86
52,45
52,42
52,38
51,89
51,63
51,61
51,59
51,48
51,13
50,56
50,53
50,49
50,46
50,40
50,05
49,96
49,74
49,5 8
49,5 3
49,51
48,33
48,09
48,02
47,30
47,19
46,62
46,51
46,48
46,37
45,73
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51. Sándor-Kiss
5 2 .Hámori hp.
53.0arók-Novottny
54.Vatainé-Nemes
55.Vida-Ütvos
56.W ér-Németh
57.Klein-Zách
58.Lukács-Répássy
59.Kimaradú
60.Söpkóznó-Tölgyesi
61. Ferenczy-Frisch
62. Szatmáry-Herczeg
63.Szabó-Nádasi

39

487,04
482,71
476,82
471,51
470,52
458,03
457,68
447,49
441,60
440,60
432,47
426,76
424,24

44,12
43,72
43,19
42,71
42,62
41,49
41,46
40,53
40,00
39,91
39,17
38,66
38,43

643,84
636,61
630,24
618,37
594,13
598,32
566,23
583,52
579,04
578,71
578,30
572,88
569,82
568,34
558,13
557,87
556,46
552,59
551,57
549,13
547,40
546,63
533,55
530,95
530,14
520,94
513,45
513,16
511,96
504,89
487,04
462,71

58,32
57,66
57,09
56,01
53,82
53,29
53,10
52,86
52,45
52,42
52,38
51,89
51,61
51,48
50,56
50,53
50,40
50,05
49,96
49,74
49,58
49,53
48,33
48,09
48,02
47,19
46,51
46,48
46,37
45,73
44,12
43,72

B/ C CSOPORT
1. Bartúk-Zsák
2. Gáspár-Németh
3. Macskásy hp.
4. Űrtel-Jung
5. Hittmann-Tala
6. Plesz-Rombauer
7. Dikki-Herczegfalvy
S. Iványi-Éless
9. Kállai l.-Török
10. Majorns-Patzkó
11. Bakos-Makra
12. Hegediis-Balázs
13. Szatm áry-Szentes
14. Mráz-Zombori
15. Csibi-Jalsowszky
16. Nagy-Ferencl
17. Pallós-Barkó
18. Visnyovszki-Bókowski
19. Koncz-Koncz
20.0eck-Trencséni
21. Éliás-Jusztin
22.Hegediis-Balásy
23. Juvancz-Pavlik
24. Oláh-Kovács
25.Szikszay-M ód
26.Jakus-W iener
27.M ószáros-K iss
2B.Hiilvely-Fodor II.
29.Szabó-Bajáki
30.Farkasné-K ertész
31. Sándor-Kiss
32.Hámori hp.

33.0arók-Novottny
476,82
34.Vatainé-Nemes
471,51
35.W ór-Nómeth
458,03
36.Klein-Zách
457,68
3 7 .Lukács-Répássy
447,49
3 6 .Kimaradó
441,60
39.Söpkéznó-Tölgyesi
440,60
40. Ferenczy-Frisch
432,47
41. Szatm áry-Herczeg
426,76
42.Szabn-Nádasi
424,24
43.Kristnf-Gyulay
415,93
C csoport
1. Gáspár-Németh
636,61
2. Ö rtel-Jung
618,37
3. Plesz-Rnmbauer
568,32
4. Kállai l.-Török
579,04
5. Bakos-M akra
578,30
6. Szatm áry-Szentes
569,82
7. Mráz-Znmbnri
568,34
8. Visnyuvszki-Buknwski
552,59
9. Koncz-Koncz
551,57
10. Hegediis-Balásy
546,83
11. Juvancz-Pavlik
533,55
12. Oláh-Kovács
530,95
13. Jakus-W iener
520,94
14. M észáros-Kiss
513,45
15. Szabó-Bajáki
511,96
1 6 .Farkasnó-Kertósz
504,89
17. Hámori hp.
482,71
18. Darók-Novottny
476,82
19. W ér-Németh
458,03
2 0 .Lukács-Répássy ^
, -* 4 4 7 ,4 9
21. Kimaradó j
441,60
2 2 .F eren czy -F rö íi
432,47
23. Szatm áry-Herczeg
426,76
24.Szabó-Nádasi
424,24
25.Kristó(-Gyulay
415,93

V;, , -IM.-' ' ,
t ó i f ; •í

43,19
42,71
41,49
41,46
40,5 3
4 0 ,0 0
39,91
39,17
38,6 6
38,4 3
37,67
57,66
56,01
5 3 ,2 9
52,4 5
52,3 8
51,61
51,48
50,0 5
4 9 ,9 6
4 9 ,5 3
4 8 ,3 3
4 8 ,0 9
47,19
46,51
46,37
45,73
43,72
43,10
41,49
4 0 ,5 3
4 0 ,0 0
39,17
38,6 6
38,4 3
37,67
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MESTE RPO NTLISTlÉl 9 9 8 .
1. Vikor Dániel
2. Szilágyi Lászlú
3. Honti LáSZlÚ
4 . Bál Péter
5. Szalay György
6. Mezei Katalin
7. Balogh Szabolcs
8. Nyárádi Gábor
9. Széles Csaba
10. Szalka Tamás
11. Banki Zoltán
12. Argay Gyula
13. Dienes Ödön
14. Kemény György
15. Winkler Gábor
16. Nikolits Tamás
17. Lakatos Péter
18. Homonnay Géza
19. Szász György
2 0 . Kuttner György
21. Csepeli Miklós
2 2 . Hajdú Péter
2 3 . Varga István
2 4 . Kovács Mihály
25. Linczmayer Lajos
2 6 . Gulyás Dániel
27. Trenka Péter
2 8 .0 a rtis Béla
2 9 . Éliás Imre
3 0 . Harsányi Lajos
31. Zoller Róbert
32.0umbovich Miklós
3 3 . Zempléni Éva
3 4 . Horváth Antal
3 5 . Gabos Gábor
36. Nyárádi Ibolya
3 7 . Arvay Gyola
3 8 . Ormay György
3 9 . Réti Zsozsa
40. Földi József
41. Monori György
4 2 . Kováts Zerna
4 3 . Czímer Csaba
4 4 . Kerekes Zsuzsa

5683
5082
4756
4634
4467
4374
3693
3619
3587
3483
3402
3388
3275
3186
3178
2945
2917
2832
2782
2754
2621
2532
2434
2393
2387
2369
2330
2165
2153
2153
2023
1918
1913
1676
1872
1837
1792
1775
1737
16 9 4
16 2 4
1617
1596
1562

4 5 . Vida Mihály
4 6 . Harangozó László
4 7 . Kelen Károly
4 8 . Zöld Ferenc
4 9 . W elker Ottó
5 0 . Hegedíís Gál
51. Varga Sándor
5 2 . Fogaras András
5 3 . Macskásy Gábor
5 4 . Falus Gábor
5 5 . Komor Péter
5 6 . Vági György
57. Vinkler László
5B.Marczona Mariann
59.Lovász Péter
BO.Tóth István
61. Szöts Gábor
6 2 . Jakab Sándor
6 3 . W elker Jácint
6 4 . Minarik Attila
6 5 . Csehó Zoltán
66.0eck Márta
67. Welker Katalin
68.Szvitacs István
69.CzifTra András
7 0 .Szamos Gábor
71. Aczél Pál
7 2 . Magyar Péter
7 3 . Kertes Ottó
74. Vég Tibor
75. Lévai Ferenc
76. Vékony György
77. Marjai György
7 8 .Osskó András
79. Bárczy Péter
BO.Szabé LáSZlÓIBp.)
81. Bíró László
B2.Rásonyi György
8 3 . Vég Tibor ifj.
8 4 . Szappanos Géza
8 5 . András Imre
8 6 . Macskásy Judit
87. Pogány János
8 8 . Poroszlay Csaba

1540
1533
1521
1520
1477
1464
1342
1274
1241
1237
1233
1213
1166
1152
1146
1128
1113
1074
1050
1016
1015
1008
991
981
959
944
936
923
919
919
904
699
662
047
837
833
021
819
750
745
725
718
702
701

89.Nagj1stván[-Nyárádi
90.0ata Gyula
91. Tichy Eszter
92. Zsák Zoltán
9 3 . Geró István
9 4 . Hegedíis Orsolya
9 5 . Koltai Gábor
9 6 . Lévai János
97. Anders Tibor
9 8 . Csiki Vidor
99. Jónap Ferenc
108. Macskásy Ernő
101. Bnóc András
102. Hegyi András
103. Rosta Edina
104. Bolgár Pál
105. Kis György
106. Kasa Mária
107. Kasa Miklós
108. Kelen László
109. KisgyörgyLajos
110. Sztrapkovits László
111. Kállay Tamás (Szeged
112. Kepecs Gábor
113. Mirk Gábor
114. Demeter Gábor
115. Jezsó Károly
116. Szabolcs Károly
117. Kerti István
118. Kovács András
119. Siba Gergely
120. Bárdossy Dániel
121. Benedek Béla
122. Harsányi József
123. Mártinké István
124. Bódis Gyula
125. Kalcsev András
126. Bozzai Péter
127. Csobán József
128. Iványi Antal
129. Molnár Miklós
130. Talyigás Péter
131. Reszler Antal
132. Szabó Gyula

691
688
679
676
635
627
620
615
588
578
578
574
562
555
553
550
546
537
537
530
528
518
517
517
517
511
504
504
493
483
477
470
468
467
456
451
450
447
441
441
441
440
432
426
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133. Kertész Zsófia
134. Gárdos Gádor
135. Cziráky P éter
136. Dnrnyeí Gábor
137. Kelen Ágoes
130. Ferenci György
139. Székely (Dumbovich)
140. Knvács Júlia
141. Fodor Tamás
142. Béda Benő
143. Griger Ádám
144. Scharnitzky Péter
145. Wellner P éter
146. Nagyiván Gábor
147. Boros A ndrás
148. Trón Viktor
149. Böszörményi Mátyás
150.
Láng A ndrás
151. Kotányi Balázs
152. Marjai P é ter
153. Kardos Ján o s
154. Topolyi Magda
155. Dűrnyei Zsolt
156. Fodor P éter (Közgáz)
157. Holyinka P éter
158. Blancz Tamás
159. Mód Rudolf
160. Starkey Steve
161. Bánki Zsozsa
162. Zempléni András
163. Bartók Mihály
164. lukacsi László
165. Eless Miklós
166. Bálint Balázs
167. Beck Anna
168. Kerényi István
169. Andrási Miklós
170. Molnár László
171. Bárány György
172. Hittmann László
173. Kerényi Zoltán
174. Gyulay Judit
175. Kotányi Zoltán
176. Balázs Ottó
177. Kalmár Zoltán
178. Andráslai Béla
179. Drasny József
160. Fazakas Gergely

416
411
409
407
404
308
388
384
377
366
361
358
358
357
352
351
350
350
348
347
343
343
341
340
339
337
334
331
328
326
323
316
308
306
306
304
302
302
298
298
298
292
292
291
290
289
285
285

181. Gráf Gábor
281
1 8 2 . Jancsó Árpád
280
183. Talyigás András
278
184. Kisgyörgy Lajos ifj. 277
185. Pál Sándor
269
186. Decleva László
266
187. Trinn László
266
188. Baláspiri Csaba
265
189. Nagy Elli
265
190. Németh Judit
263
191. Trencséni Ágnes
262
192. Csóka Árpád
258
193. Tóth András
247
194. Várkonyi Bernát
247
195. Minarik Ágnes
243
196. Hámori Zsuzsa
239
197. Gyárfás András
236
198. Valet Béla
236
199. Liska Péter
234
20 0 . Gundel Relén
232
201. Tarnay Gyula
230
20 2 . Serdült Tibor
229
20 3 . Kocsis József
224
20 4 . M akara Klára
224
20 5 . Barkó István
223
20 6 . Hegedűs László
220
207. Ecsedi Lajos
219
208. Gólya Vera
219
20 9 . Szabó Csaba
212
210. Liska Tibor
211
211. Kovács Tibor
210
212. Fried Péter
209
213. Marton Géza
209
214. Bikki Gábor
207
215. Bárczy Zsolt
190
216. Keil Béni
194
217. Kákóczky Ilona
192
219. Kuttner János
190
219. Pál László
190
22 0 . Nemes László
188
221. Szabó István
188
222. Szönyi György
186
223. Bártfai Pál
194
22 4 . Kapcsos Géza
177
22 5 . Patzkó György
174
226. Jakus László
173
227. Lelkes Béla
173
22 8 . Mérei László
173

229. Csiszár Imre
230. Balásy István
231. Bóc István
232. Eris Miklós
233. Rényi Károly
234. Ragályi István
235. Balásy Zsolt
236. Gulcsik Katalin
237. Lendvai Domokos
238. Ouittner Pál
239. Ragályi Judit
240. Rózsa Tamás
241. Hnisz László
242. Hajlik Gábor
243. M adarász Imre
244. Szalay Csaba
245. Marjai Gábor
246. Poór István
247. Hazai Tamás
248. Bankovi György
249. Horváth Dénes
250. Treffler Tamás
251. Kolosi Tamás
252. Nagy István(-Siba)
253. Majoros László
254. Tala Péter
255. Riborics György
256. Kelen Bolond
257. Tóth Judit
258. Varga Tibor
259. Csipka Szilvia
260. Varga László ( Réti)
261. Bujdosó Lajos
262. Krajcsovics Ferenc
263. Grűbler Tamás
264. Radinszky András
265. Kádár Katalin
266. Szabó Lajos
267. Germadits Vilmos
268. Zách Gábor
269. Magyari Zoltán
270. Éliás Gyula
271. Pető Zoltán
272. Kovács Balázs
273. Knvács Gergely
274. Ötvös Anna
2 7 5 . Drasny Gábor
276. Vörös Klára

41
171
170
170
170
156
152
151
151
150
150
150
150
148
146
145
145
143
143
137
136
136
136
130
130
129
129
128
126
126
126
125
125
123
120
118
118
115
112
111
111
109
108
106
104
104
104
102
100

BRIDZSÉLET
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277. Déri Tamás
278. Petrás Gábor
27 9 . Turjánszky Edit
2 8 8 . Vatai Jozsefné
281. Sándor Judith
2 8 2 . Koczka György
2 8 3 . Szombati István
2 8 4 . Bleuer Miklós
2 8 5 . Hülvely István
2 8 6 . Bohner Róbert
287. Gira Tibor
2 8 8 . Gira Tiborné
2 8 9 . Zalay György
2 9 0 . Varsányi László
291. W iener Gábnr
2 9 2 . Gombár István
2 9 3 . Kállay Gábor [-Török
2 9 4 . Tihanyi Katalin
2 9 5 . Grósz Tamás
2 9 8 . Siba László
29 7 . Vass Katalin
2 9 8 . Kollár
2 9 9 . Süllé
3 0 0 . Szabados Erzsébet
301. Szalka Júlia
3 0 2 . Tölgyesi Eszter
3 0 3 . Csipka Tamás
3 0 4 . Földesi Tamás
3 0 5 . Kovács Csabánö
3 0 6 . Pálmai
307. Lönárt Zoltán
3 0 8 . Bárczy Pál
3 0 9 . Gyulai András
310. Söpkáz Sándorná
311. Visnyovszki
312. Dessewífy Arisztid
313. Erdei
314. Bakos Tamás
3 1 5 . BOCS
316. G áspár Gyula
317. Havaj Tamás
318. M akra Károly
319. Doby Imre
3 2 0 . Szöllosi Mihály
321. Bíró Erika
3 2 2 . Fenyves Jenó
3 2 3 . Göcze Gyula
3 2 4 . Reviczky Győző

98 325. Jónás Károly
98 326. Láng Róbert
96 327. Krieger A rtúr
92 328. Bukovszky Zoltán
90 3 2 9 . Szikrai Miklós
89 3 3 0 . Forgách Ferenc
89 331. Lukacs Antal
88 332. Orbán Katalin
88 333. Fodor Lajos
86 33 4 . Gombás Gábor
86 33 5 . Minarik Gábor
86 33 6 . Oláh Lajos
86 337. Pallos Imre
82 33 8 . Takács Gábor
82 33 9 . Baksay László
81 34 0 . Bleyer András
81 341. Farkas Mariann
81 3 4 2 . Ungar
80 3 4 3 . Forgács Ferenc (-Kér
77 I 3 4 4 . Gáspár Zoltán
77 34 5 . Klein Jenfinó
76 3 4 6 . Koroknai Erzsébet
76 34 7 . Stram m er Géza
76 3 4 8 . Herczegtalvy Im re
71 34 9 . Klein László
71 35 0 . [löd Bála
70 351. Nómeth (Szikrai)
70 35 2 . Németh Adám
69 3 5 3 . Pákozdi Gábor
69 3 5 4 . Stern György
68 3 5 5 . Szigeti György
67 3 5 6 . Korsós Imre
65 35 7 . Szatmári György
64 3 5 8 . Mraz Máté
63 3 5 9 . Razsó Gyula
62 3 6 0 . Fekete István
62 381. Kertész Balázs
59 3 6 2 . Sziky Zoltán
5 9 3 6 3 . Zombori Páter
59 36 4 . Kálmán Kristóf
59 36 5 . ZalayLászló
59 36 6 . Böszörményi Katalin
58 367. Darák Gábor
58 3 6 8 . Juvancz Péter
57 36 9 . Szabó László(Tatab)
57 370. Dávid Z
57 371. Róbert
57 372. Sík Endre

56
55
54
53
53
52
52
52
51
51
51
50
50
50
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
45
44
44
44
44
44
43
42
42
41
41
40
40
40
39
37
37
38
3G
36
36
35
35
34

373. Jung Sándor
374. Weisz László
375. M észáros Kálmán
376. Buglyó Sándor
377. Kiss Adrienn
378. Novotny Ernő
379. Kovács Attila
380. Springer György
381. Torok György
382. Popper László
383. Villanyi Andrea
384. Békési Sándor
385. Farkas Katalin
386. Ortel Endre
387. Szesztay Zsolt
388. Balogh László
389. Krausz Tamás
390. Mátyus László
391. Oláh Mária
392. Tölgyes (C ziráky)
393. Zelnik P éter
394. Fövenyi Mihály
395. Karajannisz Manolosz
396. Mihály Tibor
397. Szabados Julianna
398. Tóth Andor
399. Kristóf István
400. Pásztor Ákos
401. Jalsovszky Pál
402. Korsós Im réné
403. Szabó Sándor
404. Félegyházi T
405. Pavlik Oszkár
406. Bálint Balázs iíj. 20
407. Bartha Gábor
408. Gulcsik Gábor
409. Ligeti Gyula
410. Pintér Jenő
411. Plesz
412. Rabin László
413. Révai Ákos
414. Rombauer
415. Róna Lívia
416. Soterius M arcell
417. Szabó László (Szeged
418. Szetey András
419. Varga László
420. Nádas András

33
33
32
31
31
31
30
30
30
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
27
26
24
24
24
24
24
23
23
22
22
22
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
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421. Vikor György
422. Arató Péter II
423. Halusz Gálína
424. László Mátyás
425. Nagy Tibor
426. Szatmáry Zsolt
427. Vaday Péter
428. Varga László (Győr)
429. Ember Károly
43D. Halmi Roóolt
431. Horváth Attila
432. Horváth István
433. Josztin István
434. Pánczél Miklós
435. Sedelm ayer
436. Sziklai Gábor
437. Székely Katalin
438. Germán Ferenc
439. Gombás
440.
Jankó
441. Makay László
442. Szegedi Balázs
443. Szikszay József
444. Takácsi Nagy Eszter
445. Takácsi Nagy László
446. Bartha László
447. Dezsi Gyula
44B. Kövesd! László
449. Ligeti István
45D. Palócz István
451. Szentes Szabolcs
452. Tanos Ervin
453. Titsch Endre
454. Vincze István
455. Arató P éter I
456. Barna Csaba
457. Burian Fendal
458. Erdős Tibor
459. Glattíelder György
460. Gyenge Huba
461. M észáros Csaba
462. Újlaki P éter
463. Varga Pál
464. Vatai József
465. Gosztonyi Miklós
466. Rácz Lajos
467. Turcsáoyi Péter
4GB. Berzsenyi

43

19
19
19
19
19
19
16
18
17
17
17
17
17
17
17
17
16
15
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
10

469. Hajdú (-Varga)
470. Nemes János
471. Varga Sándor 2
472. Bárczy T
4 7 3 . Ferge Sándor
474. Bíró Lajos
475. Csongrádi Károly
476. Czár Tibor
477. Koncz Károly
478. Koncz Péter
479. M árkus László
480. M aros László
481. Nagy Attila
482. Szabó János
483. Zsótér Andrásné
484. Glatz Olivér
485. Kozmányi Tamás
486. lengyel József
487. M oharos Gabriella
488. Pataki Jenó
489. Szendrei Csaba
490. Szörényi Emília
491. W ér Vilmos
492. Csibi Éva
493. Füzes
494. Haraszti
495. Kiss Ildikó
496. Reschovszky Gábor
497. Szent-Léleky Gy
498. Bari Mária
499. Bródy Mihály
500. Czifer Béla
501. Fodor Miklós
502. Guelmino Szilvia
503. Hajdú Lajos
504. Horváth György
505. Kiss Péter
506. Kormos Gusztáv
507. Matheovits
508. Rózsa András
509. Dessewffy László
510. Detre Katalin
511. Farkas Edit
512. Hazai Géza
513. Illyefalvy Vitéz Lil
514. Kábái Zoltán
515. Keil Bálint
516. Kertész Tamás

10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

517. Partos György
518. Pongrácz Károly
519. Pongráczné
520. Révész Ferenc
521. Surányi Ágnes
522. Baán Attila
523. Bajáki Veronika
524. Bajor Károlyné
525. Bittó Zoltán
526. Bóna
527. Gröbler András
528. Hajdú Gunvor
529. Hajdú Iván
530. Horotyák Péter
531. Kéri Zsuzsa
532. Mailász Ottóné
533. Oláh Levente
534. Rozsnyai
535. Szentidai Klára
536. Torma
537. W inkler István
538. Cserjésy
539. Csomay György
540. Gasztonyi Gabriella
541. Hódosi
5 4 2 . Juhász Endre
543. Juhász György
544. Kállay Tamás
545. Károlyi Józsefné
546. Kelen Dóra
547. Marton Béla
548. Nagyzsadányi Klára
549. Pataki Cs
559. R auscher József
551. Rónai Tamás
552. saró d iF eren c
553. Sarádi Vera
554. Soproni Gábor
555. Székely Éva
556. Szdes Ján o s
557. Szardi A ndrás
558. Szurdi Miklós
559. Varga (-Tölgyesi]
560. Vasvari Vera
|A CSB és OPB

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

A széles körű h a z a i és külföldi e lfo g a d ó h á ló za t a legnagyobb
kén yelm et és b izto n sá g o t n yú jtja Ö nnek, és igénye szerin t
családtagja i részére.

MKB Rt. Bankkártya Osztály, 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.,
Telefon: 117-9557, 117-2663, Fax: 117-2332
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fo r in tö s s ze g erejéig külföldön is használhatja.
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Új, kon vertibilis b a n k k á r ty á in k a t a szá m lá já n rendelkezésre álló

