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A budapesti 1998-99 évi párosbajnoksá
gok első fejezete, a sokak által lottózás
nak tartott B utler bajnokság lezárult. A
végeredményt illetően rendkívülinek tekinthető esem ények nem történtek, a
CSB megnyerése után az ELASTRON
(TAURUS) csapat tagjai ismét megszerezték az első helyet, a kiesettek között
pedig nem találunk meglepetést. Ennyi
ben tehát a papírform a érvényesült. Gratulálunk a Dum bovich-Linczm ayer pár
bajnoki címéhez, amelyet izgalmas küzdelemben szereztek meg a Gulyás-Szalay
páros előtt, bár a történethez hozzátarto
zik, hogy igen sokáig látszólag behozhatatlan előnnyel a Hajdú P.-K elen K. pá
ros vezetett.
Ebben a visszatekintésben azokkal a té
nyezőkkel foglalkozom, amelyek szükségesek (lennének) a megfelelő színvonalú
bridzsezéshez! Ne feledjük, a bridzs sport,
egyszersmind azonban kiváló játék is.
Eddig jószerivel idézőjelet is használhattam volna, ugyanis eddig tart tavalyi
összefoglalóm ismétlése, amelyben csak a
neveket kellett átírnom (Linczmayerét
nem, csak a partneréét) és használhattam
a régi anyagot. Pedig ez a bajnokság már
az új helyen, más környezetben zajlott le.
Megszűnt a „dohányzó terem ben kell já t
szanom” érzésem, igaz nem lett több a le
vegő. A világítás is jobb és a terem vezetők

Talán soha nem volt ilyen kis különbség
az O P döntő első és második helyezettje
között, mint az idén: mindössze 0,12
pont. Egy sporttársunk szavaival élve: itt
j a célfotó döntött. Annyi valószínű, hogy jóllehet a döntő mezőnyéből most is hi
ányzott néhány nagy név, - a 64 párt fel
| vonultató mezőny a korábbi évekhez k é
| pest erősebb volt. A rgay-Zoller éles küz
delem ben megvédte tavalyi bajnoki cí
| m ét, amihez őszintén gratulálunk, és
j további sikereket kívánunk a fiatal p ár
| nak!
A 16-os döntőben több m eglepetés
páros is játszott: kitűnő helyezést ért
| el a B ártfai-Q uittner, G rieger-Kálcsev,
Blancz-W ellner, H ittm ann-Jusztin és a
Jakus-P ál kettős. M indenesetre örvende
tes, hogy a versenyrendezőség erőfeszíté
| sei nem m aradtak eredm ény nélkül: az
I Országos Párosbajnokság rangja kétség
kívül emelkedett, s ezen az sem változtat,
hogy az idén - alkalmasint a rossz idő m i
j att - több, korábban részt vett, jó nevű vi
j déki játékos távol m aradt a döntő küzdel
meitől.
(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalon.) I
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1999. évi kedvezményes ajánlatok belföldi vendégek részére
Tavaszi családi kedvezm ény

Töltsön pár felejthetetlen napot családja körében szállodánkban
1999. m árciu s 1. - 1999. m ájus 31. között

családi szoba: 11 196 Ft/éj büféreggelivel (kivéve húsvét és a pünkösd hétvége)
„The Last G a m e”

Tenisz akció az évezred utolsó szezonjában
1999. á p rilis 1. - október 31. között kedvezményes szobaár,
és napi egy óra teniszoktatás
kitűnő edzőkkel, büféreggelivel és félpanzióval
min. 5 éjszaka szállás esetén:
egyágyas szoba: 9 800 Ft/éj
kétágyas szoba: 11 598 Ft/éj
háromágyas szoba: 16 397 Ft/éj
családi szoba: 21 196 Ft/éj
Az évezred utolsó nyári vakációja

kerti úszómedencénk használatával jú n iu sb a n és jú liu sb an
min. 7 éjszaka szállás esetében büféreggelivel és félpanzióval:
egyágyas szoba: 7 800 Ft/éj
kétágyas szoba: 9 598 Ft/éj
háromágyas szoba: 15 600 Ft/éj
családi szoba: 19 196 Ft/éj
Kérje nyári kirándulási és egyéb programajánlatainkat Sopronba
és környékére, valamint a szomszédos Ausztriába!
Az akciók az idegenforgalm i adót nem tartalm azzák.

Amennyiben akcióinkkal kapcsolatban kérdése volna,
részletes felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésére:
HOTEL SOPRON ****
H-9400 Sopron, Fövényverem u. 7.
Tel.: 99/314 254, Fax: 99/311 090
igazgató: 99/512 240
értékesítés/szobafoglalás: 99/512 283 vagy 99/512 260
e-mail: hotel-sopronúüsopron.hu
www.sopron.hu/hotels/Hotel-Sopron
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Életének 82. évében elhunyt Bolgár Pál, szö
vetségünk alapító tagja. Hosszú versenyzői
pályát futott be, kiváló játékosokat mondha
tott partnerének, így Widder Lajost, Kovács
Jenőt és Góth Gábort. Szeretetre méltó, szel
lemes ember volt, aki a civil pályán elért sike
rei mellett otthonosan mozgott az élet egyéb
területein is, a bridzsasztalon kívül a teniszpá
lyán és a társasági életben. Energiával teli, te
vékeny közéleti ember volt, egy időben a szö
vetség főtitkári tisztét is betöltötte. Kapcsola
tai és egyénisége révén jelentősen hozzájárult
a versenybridzsezők utazási lehetőségeinek
bővítéséhez. Az utóbbi években betegségek
kel sújtva élt, de intelligenciája és szellemessé
ge végig friss maradt. Immár az égi zöld asztal
mellett játszik kedves barátai, Romhányi Jó
zsef, Fényes Szabolcs és a már említett játéko
sok társaságában.
Csepeli Miklós

A M agyar B ridzs S zövetség
TÁJÉKOZTATÓJA ISSN 013-6885

A szövetség postacíme
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Bridzsezö Ifjúságért Alapítvány
A Szövetség és a Mélyépker Kft. által 1991ben létrehozott Alapítvány mind jelentősebb
szerepet játszik az ifjúsági bridzs és az után
pótlás-nevelés támogatásában. Az Alapítvány
két leglényegesebb bevételi forrása egyrészről
a szövetség főszponzorának, a Magyar Külke
reskedelmi Banknak az évente most már 2
millió forintot kitevő hozzájárulása, másrész
ről a - feltételezéseink szerint elsősorban a
bridzsezö sporttársak - 1 %-os SZJA hozzájá
rulásaiból adódó összeg, amely az 1996-os év
bevallásai alapján 1997-ben 676 ezer forint
volt. Utóbbi összeg felhasználásáról a törvény
szerint nyilvános sajtóközleményben kell be
számolni, amelyet ezúttal itt meg is teszünk:
egyrészt a siófoki ifjúsági bridzstábor, más
részt a bridzstanfolyamok ifjúsági résztvevői
nek díjtámogatása, harmadrészt vidéki bridzsegyesületek utánpótlás-nevelése szerepelt a
támogatott tevékenységek listáján.
Az 1997. évi bevallások alapján folyósított
özszeg, 783000 Ft volt, amely tehát örömteli
emelkedést mutat. Ezúton is köszönjük min
denkinek, aki 1 %-os felajánlásait Alapítvá
nyunk javára teszi és kérjük, hogy a továbbiak
ban is támogassák az Alapítványt!
Az Alapítvány adószáma: 19674681-101:

Homonnay Géza,

Felelős vezető L évai F erenc

a Kuratórium elnöke
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Butler párosbajnokság
1 9 3 8 -9 9
(Folytatás az 1. oldalról)
itt már ügyeltek az asztalok megfelelő el
helyezésére is, én legalábbis egyszer sem
vittem a tokot szom szédos asztalra.
Örvendetes az is, hogy tényleg ritkább a
teremvezető büntető ténykedése. A terem
akusztikája sajnos (bizonyos szempontok
ból hála Istennek) nem tökéletes, ami meg
nehezíti a teremvezetővel való kapcsolattartást, így gyakran fordul elő, hogy a te
remvezető csak hosszú idő elteltével ér a
helyszínre. Ebből következően nálunk egy
szerre két parti volt döntésre váró állapot
ban az egyetlen „zsűrihívós” ellenfelünknél.
Egyébként, ha már így szóba került, tényleg
jó felkészülni saját rendszerünkből (kivált
képp az ellenfelek által játszható, különö
sen mesterséges konvenciók utáni helyze
tekre) annyira, hogy a rossz partit író ellen
fél „nem lehetne ezt a partit valahogy kicsa
varni a kezükből?” próbálkozására meg
tudjunk felelni! Ugyanis a versenyszabály
zat lehetőséget ad az ilyen kísérletezésekre,
és ezzel sajnos néhányan élnek is.
Végezetül csak annyit: nem gondolom,
hogy most már kifogástalanul jól állunk
tudásban, m orálban, miegymásban, hogy
ezután minden világversenyen csak úgy
jönnek majd az eredm ények, de azt igen,
hogy a jó pontokat tovább kell gyűjteni,
és akkor talán tényleg elfogadott sportág
lesz legkedvesebb időtöltésünk.

Ormay György

Hibát hibára
Kovács András szem rehányást tett ne
kem, (már amennyire ő ilyenre egyáltalán
képes) hogy nem érdem es nekem megír
ható partikat adni, m ert utána kárörvendően megírom, hogy ő milyen hibát köve
tett el. „A saját hibáidról m eg hallgatsz” tette hozzá. Nos, most olyan leosztások
következnek, am elyekben hibát hibára
halmozok.

H iba 1. Osztó: Dél, K-Ny beli.
A licit

D

Ny

t

K

1**
34*
4*

lszan**
passz
passz

kontra
3V
6*

24
passz
körpassz

*precíziós
**kctszínű lap, egy piros, egy fekete, egy major,
egy minor (kőr-treff vagy pikk-káró)

Welker K.
4A D B
VA10743

♦ 102
*B 92
Csepeli
Kovács M.
4K10764 ----- i---- 149853
*62
VKDB95
♦K9873
NT
R 46
*10
___ I__ *543
W elker O.
42
*8
♦ADB54
*A K D 876
A közbeszólás hibás, m ert a szkórhelyzet ijesztő. Ezt még megúsztam, sőt,
alkalmam nyílt a legjobb indítókijátszás
ra: pikk négyes. Hogyan kell játszani a
partit?
a) Pikk impassz. A felvevő szám ára
nyilvánvaló, hogy Nyugatnál milyen szí
nek vannak.
b) Pikk ász, treff ász, kis káró a tízes fe
lé. Nyugat megoldhatja a feladatot, de ez
nem könnyű. A valóságban az asztal ütött
volna a tízessel, káró folytatás követke
zik. Ha Kelet lop, lopimpasszal elfogható
a káró király. H a nem lop, egy kis kárót
magasan ellop az asztal, és később üthet a
káró király.
Mi történt a valóságban? A felvevő
ütött az ásszal, három szor aduzott és ki
hívta a káró tízest. Egyszer n em ... lett
volna, ha én a 3. aduhívásba nem jelzem a
káró lapszám ot...

BBIPZSÉLET_________
Hiba 2. Osztó: Dél, É -D beli.
A licit

Ny

í

K

D
IV

passz
24*
54

passz
passz
körpassz

kontra
44

2#
passz

*hiba

♦K952
VB54
♦10754
<♦106
Csepeli
♦ D l 06
VAD863
♦B986
*5

Kovács M.
j-- ♦A B74
1
VNT
R 4A D 32
I!_*D B 982
♦83
VK10972
♦K
♦AK743

H a passzoltam volna, K elet újabb kont
rája követheti Észak 2 kör igazító licitjét.
Ez pedig egy könnyű ötszáz pontot ered
m ényezhetett volna. így azonban nehéz
400 következett. Treff tízes indulás, bubi
király. D él nehéz helyzetben van, kis treffet hívott. Erre eldobtam egy kört és ki
hívtam a treff dámát. Az ászt az adu nyol
cas és a tízes követte. A káró visszahívást
ütötte az ász, csoda tö rtén t, a többi m ár
egyszerű volt.
A tanulság: nem m inden hiba lesz 0
szkór. E zt például kihoztam átlagra.

Csepeli Miklós

l./B osztály
Öt éve számolom az I/B osztály eredm é
nyét és ezért állíthatom, hogy az idei baj
nokság volt ez idő alatt a legkevésbé é r
dekes. Fordulatot, izgalmat legfeljebb 1-2
pár szám ára tartogatott. H a megnézzük a
m ásodik nap utáni eredm ényt, 2-2 pár ki
vételével az összes feljutó és kieső pár

m ár elfoglalta a végső helyezését és o n 
nan az egész verseny során nem is m oz
dult el. Ezért a szokásos, utolsó n ap ra ál
talában jellem ző, néha hajm eresztőén
kockáztatásos játék is elmaradt.
R észleteiben nézve az eredm ényt, az
m egfelelt a papírform ának. Komoly m eg
lepetés nem született. A versenyt végig
vezetve, nagy fölénnyel az a K ertesVég-V ég trió nyerte, amely évek óta az
I./A-ban játszik, tavaly estek ki először.
E zúton is gratulálunk nekik győzelm ük
höz. R ajtuk kívül az I./A-ba való visszaju
tás csak a Benedek-Bozzai párnak sike
rült. A II. osztályból feljutók sikeres sze
replése igazolja azt, amit tavaly is m egje
gyeztem, hogy a mezőnyök közti kiegyen
lítődés folytatódik. Egyébként a tavaly
m ég II. osztályú pároknak a Ferenci-L iska T. p ár kivételével sikerült az
I./B -ben megkapaszkodni, sőt a Réti-G ab o s pár két év alatt két osztályt lé
p e tt előre.
Végezetül bem utatom a 4. nap egyik
érdekes, a B utler versenyformát bizonyos
szem pontból megkérdőjelező partiját.
♦KD9765
VDB1076

♦86
♦AB4
V8432
♦AD3
*B 63

A_
----- 7----- *10
UV
N!

Y y * ♦B10754
0
♦K D 109852
♦832
VAK95
♦K92
*A 74

É -D m ansban, K-Ny beliben. A licit
m eneteket rekonstruálni nem tudom ,
m indenki gondolja végig saját rendszeré
ben, de komoly hibák nem történhettek,
m ert a felvétel 50-50 százalékban 4 kör (2
helyen 4 pikk), illetve 5 treff kontra volt.
Az eredm ény egyértelmű 4 kör + 1
(+ 450) vagy 5 treff kontra + 1 a z a z -950.
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Mivel az átlag - 80 lett, így minden pár
11 vagy 13 pontot írt + vagy - előjellel.
Ezek azok a 24 p o n to s partik, amelyek
m iatt sokan ma is bírálják a Butler rend
szert. Mert egyetlen ilyen parti akár az
egész bajnokság kim enetelét eldöntheti.

Kotányi Zoltán

Licitproblémák a Butlerrol
A z I./B-s Butleren volt egy-két érdekes
leosztás, elsősorban licitproblémák. íme
kettő közülük:
1./ Egész jó lapod van: 4>Ax, VKx, ♦AK8,
*AKD9xx.
Á ltalános beliben a bal oldali ellenfél 3
pikkel indult. A sor végén ju to tt hozzám
a licit. Én kontráztam , majd a partnerem
4 kőrjére 4 szánt m ondtam , ami szerin
tem valami hasonló lap o t takar (a 4 pikk
kulcslapkérdés lett volna). Jött a p artn er
től az 5 treff. N a m ost mi van? É n nem
akartam szlemet bukni, ezért elpasszol
tam . 1 szűr.
A partn er lapja: *K , VDBIOx, 4DBXX,
*xxxx.
N em tudom, hogy m elyikünk és hogyan
oldhatta volna meg a problém át!
2./ Rögtön az utána következő partiban
az alábbi óriási lapot osztották:
♦AKBIOx, V-, ♦AKDx, *A K D x.
M ár indultam volna 2 treffel, amikor a
jobb oldali ellenfél m ansban beli ellen 2
körrel indult. K ontráztam , amire a bal ol
dali játékos 4 kört m ondott. Jöhettem .
2V
kontra
4V
passz
passz
?
É n 5 kört m ondtam és a partnerem 6
treff licitjébe beletörődtem , lszűr.
A p artn er lapja: 4D xx, VBxx, ♦xxx,
*B109x.
Ezt sem tudom, hogyan lehetett volna
jobban csinálni. Van ötleted ?

Zoller Róbert

II. osztály
A másodosztály versenyzőit, mint a közép
mezőny reprezentánsait -, hiszen felette és
alatta is két-két osztály versenyez - , hul
lámzó teljesítmény jellemezte. A Butler
rendszer velejárója, hogy egy-egy leosztás
sal 12-15 pontot is lehet szerezni és ezzel
kimagasló eredményt, és az ellenvonalon
ennek ellenkezőjét elérni. Szerintem ez
alátámasztja azt az általános véleményt,
hogy versenyzőink nem igazán felkészültek
a Butler értékelésnek megfelelő taktika al
kalmazására. Az I/B-be végeredményben a
viszonylag egyenletes teljesítményt nyújtók
m egérdemelten jutottak fel. A kiesők pi
kantériája, hogy az utolsó bennm aradót az
első kiesőtől (hiányzása miatt) mindössze
0,19 pont választotta el
B. D.

III. osztály
A sokak által vitatott értékű, ám kétségkí
vül sok izgalmat hozó nyolchetes versenysorozat a szokásos hullámzások, valamint
fel-le liftezések után végül is az erővi
szonyok ismeretében a III. osztályban reá
lisnak tekinthető eredményre vezetett. A
Kerti - Vékony pár esélyeshez méltóan,
egyenletes formában versenyezve, fölé
nyesen ju to tt az I./B. osztályba. Teljesítmé
nyükre jellemző, hogy mind a nyolc napon
pozitív eredménnyel állhatták fel, s a hato
dik napon szerzett 64 pontjukkal végleg le
hűtötték a reményeket tápláló üldöző
bolyt. Egyenletes, jó teljesítménye révén a
második helyre futott be a frissen összeál
ló Beck M árti - Kovács Juli női pár. Orbán
Kati Szabó Sándorral az oldalán villámraj
tot véve sokáig vezette a mezőnyt, s úgy
tűnt, meg sem állnak 200 pont alatt, s ők
lesznek Vékonyék legnagyobb riválisai.
Aztán a 7. napon elbuktak, aznapi ered
ményük (-80 pont) után már a feljutásuk
is kérdésessé vált. Végül minimális kü
lönbséggel és a Vörös - Forgács párt erő
sen sújtó - és vitatható - teremvezetői
döntés után sikerült megcsípniük a 6. he
lyet. A 4. helyen végző Fodor - Hülvely pár
végig jó form ában versenyzett, s a záróna
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pig a szerencsével sem álltak hadilábon;
biztosnak látszó dobogós helyezésüket az
utolsó pillanatban ragadta el szédületes
hajrával az úgyszólván a semmiből érkező
és az utolsó fordulóban 77 pontot gyűjtő
Moharos - Pataki pár. A hatodik feljutó a
Bíró - Gom bás pár félidőben m ég mínusz
ban volt, de összekapták m agukat és ké
sőbb már alig hibázva az 5. helyre futottak
be. A kiesés terén különösebb meglepe
tést nem könyvelhetünk el, meglepetésnek
számít viszont (hadd írjam ezt) magam és
partnerem, valamint a Poór - Petrás és a
Kerényi - G árdos párok szerény szereplé
se. Több rontott és balszerencsés leosztá
sunk közül ismertetnék egyet.
A 6. játéknapon Dél helyén beliben a
következő lapokat kaptam: *AB76, V4,
♦AD 109874, ♦K , s már látom is a tőlem
balra ülő ellenfelet, amint a stop kártya ki
helyezése után 3 treffel indul. Partnerem
némi habozás után 4 kárót m ond, ami jó
lapot és legalább 5-5 nemest ígér. Hány fe
dőm is van? Kettő, három vagy netán
négy? A káró nem biztos, hogy hasznosít
ható, így kincstári pesszimizmusomat elő
véve megelégszem a 4 pikk bemondással.
Nyugat a treff ásszal indult, s leterült az
asztal: 4KD1093, VK107652, ♦ -, *B7.
Első benyomásom örömteli és pozitív: a
szlem esélytelen, a gém viszont jó esélyű. A
treff ászt kis treff követi, amit Kelet dámája
üt. Hogyan tovább? Ha az ellenfél nem
akadályozza meg a teljes keresztlopást, van
kilenc aduütésem plusz a káró ász. Ha vi
szont a kör folytatás után adut hív, csak va
lamelyik piros szín magasításával teljesíthe
tő a felvétel. De melyik piros színé? A kör
király szöktetése a kizáró indulás fényében
elég reménytelen, így a szín magasítására
csak 3-3 elosztás esetében van remény és
főleg tempó. Mi a helyzet a káróval? Ebből
is hat lap van az ellenfél kezében, de itt
most a 3-3 elosztáson kívül m inden olyan 42 elosztás is sikerre vezet, am ikor a dubló
bármilyen figurát tartalmaz, hiszen egy ká
rót kiadhatok, valamint bármilyen 4-2 ese
tén is, ha az adu elosztás 2-2. A rra kell csak
vigyáznom, hogy a kéz ne rövidüljön ki túl
hamar. Ezért a treff dám ára eldobom kis

köröm et (vesztőre vésztőt), remélve, hogy
az ellenfél nem találja meg a gyilkos adu
folytatást. Naná, hogy megtalálja! Most
impasszt adok az adu 8 ellen; sikerül! (E rre
azért van szükség, hogy a káró magasítás
közben és azt követően kétszer is kézbe
tudjak jönni az adu figurák segítségével, ha
az adu elosztás 3-1). Most káró ász, kis káró
következik, amit az asztalon a pikk királlyal
lopok (nem esik figura), a pikk kilencest át
ütöm a bubival (az adu elosztása a várako
zásnak megfelelően 3-1), s ismét káró lopás
következik. Minthogy a szín elosztása 4-2,
kettőt bukom: -200. Bosszúságom fokozó
dik, mikor kinyitom a futószkórt, s látom,
hogy hat helyen is teljesítették a bellgémet
(hárm an szűrt is csináltak), s a teljes kiosz
tás a következő volt:
♦KD1093
VK107652
♦*B 7

♦4

----- *---- *852

VD93
♦52

Hy
„ VAB8
" n
♦KB63

♦ A 1096432 ___ ?___l*D85
*A B76
V4
♦A D 109874
*K
Ahol szűrt csináltak, a teljesítés nyilván a
matematikailag rosszabb esélyű kör szín si
keres magasításának eredménye, ahol nem
volt szűr, ott talán az ellenfél mulasztott el
adut hívni. A Kelet-Nyugat oldalon egyéb
ként változatos beírások voltak: kétszer 400
négy bukásért 5 pikk, illetve 6 pikk felvétel
ben, egyszer 300, egyszer 200 és háromszor
100 a pikk gém bukásáért, s végül ketten
káró gémben buktak. A parti átlaga a fenti
ek alapján +50 volt, így a jó felvétel ellené
re 6 pontot vesztettünk.r/ű/ári ha a m áso
dik menet kárót elengeded Keletnek, egy tem
pót nyersz, feltéve, hogy Kelet újfent adut hív,
amire van némi esély. Kór hívásra áttérhetsz a
kör magasítására, kérdés, mi történik treffre?
A kko r alighanem megint elveszted a tempót.
Ha asztalon lopod, nem tudsz kárót hívni, ha
kézben, nem tudsz a magasodó káróért
visszajönni. A szerk.)
OÖrnyEÍ Gábor
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Botlások
az OPB döntőn
(Folytatás az 1. oldalról)
(Z. R.) A vasárnapi 16-os döntőben az el
ső partiban még az otth o n i ágy melegére
gondolva jól m egtöm tem egy 3 pikket. A
licit (Ált. beli):

Kelet

Oél

Nyugat

Észak

1*
passz
14
24
passz
passz
24
passz
passz
34
34
Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy
nem mondtam azonnal 3 kárót. Talán
többen hörögnének, hogy 10 figurapont
tal, bellbeli közbeszólóval szem ben nem
adtam invitet. H ozzá kell tennem , hogy
az ellenfél m egbízható páros volt, így
blöff vagy induló erő alatti lap lehetősége
ki volt zárva. Mivel egy pakliban csak
40 figurapont van, így nem lehettek nagy
illúzióim partnerem erejéről. Argay Gyu
la a káró királlyal indult (nincs Russinow), majd kis lap (naggyal kérünk) do
básom ellenére a dám ával folytatta.
K elet (asztal)
------------ 4Kx
u VB9xx
----- "----- * AKlOxx
Z. R. (D él)
4B9x
VAKxx
♦xxx
4D xx
A felvevő ütött az ásszal, m ajd treffet
hívott az asztali ászhoz (G yulától a kettes
jött; ez páratlan lap). Kis kör jött, amibe
elrohantam a királlyal. Gyulától ismét
egy kis lap jött. Lehívtam a kör ászt, ami
be a felvevő a dám át tette. M ost kellett
volna egy kicsit elgondolkodnom . Gyulá
nál van a treff bubi, a káró király, dáma,
bubi (nem hívta volna a dám át másod
szorra, ha nincs bubija) N ála kell, hogy
legyen a pikk ász, m ert különben nem tu

d o tt volna közbeszólni a beliben a kettes
magasságon. Ergo: meg kell lopatni az
asztalt, mert így a pikk bubim ütéssé növi
ki m agát és elbukik a parti. Sajnos még
aludtam , így káró helyett kört hívtam.
C súf töm és volt! E nnek ellenére átlag fe
lett jö ttünk ki az első fordulóból.
H a jó i emlékszem, 2-3 fordulóval a vége
előtt még a 7. helyen álltunk kb. 20 ponttal
lem aradva az első helyezettől. (Mindenki
ellen 3 partit játszottunk; egy partiban a
topszkór 14 pont.) Aztán jött az utolsó
előtti forduló, ahol - soha jobbkor - a le
hetséges 42 pontból 40-et begyűjtöttünk.
A hajrá rendkívül izgalmas volt. A z utolsó
forduló előtt 1,12 ponttal vezettünk a Fogaras-Kovács előtt. A Szalay-Szilágyi p á 
ros 10-12 ponttal volt lemaradva tőlünk.
Az utolsó fordulóban 2 érdekes parti volt.
Az egyikben 4 kört játszottunk 5-5-ös fit
tel. H a az ellenfél elindul a pikk király dá
m ából, akkor 11 ütés van benne, ha nem
akkor csak 10. Se nálunk, se a fő riválisnál
nem indultak el vele. Egál.
A ztán jö tt egy szlem. Lapunk:
4Axxx
VKB9x

---- f---l*X
1
4 K108x
^

4D10xx
VAlOx
♦AKDx
4A x

A licit:
É
D
14
IV
14
2*
2 sz á n
34
44
4 szán
54
64
Precízióst játszunk a m agunk módján. A
gém forszokat mindig relén keresztül ve
zetjük be. A 2 szán gyenge lapot jelzett, így
lem ondtam a nagyszlemről és a kulcslapkérdés (az 5 káró 1 kulcslapot ígért a 4
ász+ adu királyból) után bemondtam a
kisszlemet. Míg nálunk a szlem elbukott,
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addig Kovács A ndrás teljesített. Joggal
adódhat a kérdés: hogyan nyertük meg en
nek ellenére a versenyt? A válasz „egysze
rű”: a harmadik partiban 3 kárót játszot
tunk, amiben lett egy szűr. Ezen a partin
csak 1 ponttal kerestünk kevesebbet, mint
amit az elbukott szlemen leadtunk.
(A.Gy.) íme a helyosztó játszmák:
D öntő 32-es parti, K elet-N yugat beliben
♦B953
¥D 103
♦DB973
♦ 10
♦KD864 ----- í----- |* A 2
¥B 97
'
* 652
♦NI
R ♦10865
♦AK976
B
»D B 84
♦107
¥AK84
♦AK42
♦532
Észak-D élen 3 kárót tudtunk játszani,
és 10 ütéssel + 130-at írtunk. Ha
Kelet-Nyugat 4 treffet licitál, nehéz hely
zetbe kerülhettünk volna, m ert kérdéses,
hogy rámondjuk-e a 4 kárót, és nem 4
treff kontrát próbálunk játszani az esetle
ges + 200-ért Dél lapjával.
D öntő 31-es parti
♦ 10
¥9743
♦AB 10532
♦ ----- í-----♦AB9865
♦K D
VB1086
H¥
„ ¥K D
♦D
1,1
* ¥84
♦D108653 ----- B-----l*B 92
♦7432
¥A 52
♦K976
♦A 7
Felvétel: Keleten 3 pikk kontra (-1; +100)
A szerencsés adu indulás után a felvé
tel egyet bukott. N em írtunk rossz partit,
noha Észak-D élen 5 káró teljesíthető, ha
nincs kör indulás.

D öntő 33-as parti, É szak-D él beliben
♦6
¥D 876
♦6432
♦ AK975
♦K D 754 ----- i----- 1^83
¥94
¥ 10653
♦D87
11 ♦K1095
♦D 82
B
♦B104
♦A B 1092
¥A K B2
♦AB
♦ 63
D él erős 1 treff indulására Nyugat 2
pikkel közbeszólt. Sajnos nem tudtunk 2
pikk kontrát játszani, ami legalább 800-at
bukik, hanem a 3 szán felvételben k ö töt
tünk ki. Szerencsére Nyugat nem találta
el a káró indulást (körrel tám adott), így a
felvétel szűrrel teljesült.
És van itt még egy adalék, amely m u
tatja, m iként győzött a fiatal kettős:
D öntő 17. leosztás
♦K96

¥8
♦B543
♦ KDB63
♦ B 10874 ----- :------♦ADő
¥74
1 ¥ AB10953
♦B10754
K ^8
♦94
B ^7 5 2
♦32
¥K D 62
♦AK76
♦A 108
A licit:

É

K

passz
1¥
3 szán körpassz

D

Ny

1 szán

passz

Nyugat kör indulását Kelet az ásszal
m egütötte és visszahívta a kör bubit. E k 
kor m ár van 9 ütésünk és a 10. ütésért K e
let beszorítható és végjátékba hozható
körrel. (A pikk király a 10. ütés.) H árom
asztalon ütött Dél tízet, ez 12 pontot é rt a
14-ből. A legtöbb asztalon K elet-Nyugat
írt a buktatással.

Zoller Róbert—flrgav Gyula
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Topok és oollák
Tizenharmadik csevej
Mottó: Indulás előtt ellenőrizni kell a fényszóró,
az irányjelzők és a féklámpa működését.
(A gépjárművezetők oktatása című kézikönyvből)

- Ami jó volt egyszer, jó lesz másodszor
is. Az oktató is m egm ondta, hogy reggel
ellenőriztük a féklám át, bízhatunk benne.
- Igen? És az is igaz, hogy ami jó volt
tegnap, jó lesz m a is? M inek is kellene in
dulás előtt ellenőrizni!
- Hát, én nem is szoktam.
A Mecsek Kupa párosversenyén ezek
ből a lapokból kellett D élnek 6 szánt te l
jesítenie:
♦AK103
VAK
♦A D B84
(
*A 74
D
*B72
------------- VD74
♦52
*K D B 83
Nyugat a kör hárm assal kezdett. Jó,
hogy nem pikkel tám adtak - gondolta a
felvevő. - így nem feltétlenül kell ülnie a
káró impassznak ahhoz, hogy teljesítsem
a felvételt.
A királlyal ütött az asztalon, lehúzta a
treff ászt: mindenki adott. Lejátszotta a
kör ászt, treffel kézbe jö tt, kárót hívott a
bubihoz, Nyugat a h árm ast tette, Kelet a
hetest. Dél lejátszotta a treffjeit, és el
dobta rajuk a két kis pikket. Kelet négy
szer adott treffet, az ötödikre pedig a
pikk négyest dobta. N yugat eldobott két
kört (ötös, nyolcas) és két pikket (ötös.
nyolcas).

A felvevő eddig ütött nyolcat (két kör,
egy káró öt treff), és ezek a kártyái m a
radtak:
♦A
v----- r----- ^AD84
*'
B

*B92
VD
♦5

Dél a treff ász után azért húzta le a kör
ászt, hogy ebben a helyzetben lejátszhassa
a dámát, azután az ismételt káró
impasszal hazavigye a szlemet (és ha a ká
ró elosztása 3-3, nem ad ki egy ütést sem).
Igen ám, de Keletet nem kötelezte semmi
arra, hogy az első m enetben üssön a káró
királlyal, és ha négy kőrje volt eredetileg,
m ostanra kimagasodott a negyedik. (Igaz,
ha Keletnél van a káró király, csak 3-3 el
osztás esetén lehet tizenkettőt ütni.)
Másrészt, ha a káró impassz jó, csak ak
kor kell lehúzni előbb a kör dám át, ha
Nyugatnak öt kárót osztottak (ha negye
dik a királya: káró a dámához, káró ász,
káró, és vagy a kör dám a és a pikk ász,
vagy a pikk ász és a káró nyolcas viszi az
utolsó két ütést).
D él rövid ideig babusgatta még a kör
dám át, de végül a káróját hívta ki. Aki ott
volt, tudja, hogy valahogy így nézett ki a
teljes kiosztás:
♦A103
VAK
♦ADB84
*74
♦D85
:--- 4K964
VB853
1
V 10962
♦ K I0963 NY
K
*5
B
*10962
♦B72
VD74
♦52
*K D B83
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Vitaindító
G ondolkodni
és begondolkodni
Valamikor az IN T E R N E T előtti idők
ben, egy félig-meddig elsötétített Izabella
utcai földszinti lakásban, fél tucat bridzsező áhítattal figyelte a „nagy csodát”.
Talán a világon elsőként olyan számítógé
pes hálózaton bridzselhettek, amelyen a
négy játékos szám ítógépes term inálon
kom m unikálhatott egymással. Négy PC
volt egy okos szoftver segítségével háló
zatba kötve, és a játék o so k a gépek tasztatúrájának segítségével licitálhattak,
játszhatták ki lapjaikat. Ez a megoldás,
amely egyesek szerint a XXI. század bridzse lesz, m egakadályozott gyakorlatilag
m indennem ű szabálytalanságot. Nem en
gedte a soron kívüli, elégtelen licitet, le
tiltotta a rossz helyről történő kijátszást,
nem engedett színt véteni. A játék n o r
mális m enetben h alad t előre, csak időn
ként kapott egy-egy játék o s riadtan a le
játszás alatt ellenjátékosként az E N T E R
billentyűjéhez. Vajon mi okozhatta az
ijedtséget? Elárulom . A szoftver készítő
jén ek feladata volt, hogy a term ék minél
jobban kiszolgálja a játékosokat. Ennek
egyik eleme volt, hogy az asztal szingli
lapját autom atikusan tegye az ütéshez, ne
kelljen a felvevőnek ezzel is foglalkoznia.
O ezt első lépésben kicsit általánosan fo
galm azta meg, ezért a program vala
mennyi szinglit azonnal tette, függetlenül
attól, hogy az hol helyezkedett el. Képzel
jük el annak az ellenjátékosnak a riadal
m át, akinek az alábbi szituációban
A987
5

D32
KB1064

a bubi kijátszása után a gép azonnal auto
m atikusan, a tasztatúra érintése nélkül
betette az ötösét. Ö nök szerint a felvevő
ezek után hol kereste az adu dámát?! A
program ot sürgősen kijavítottuk úgy,

hogy a gép a továbbiakban nehogy azon
nal tegye az ellenjátékos szinglijétü
HOPPÁ!! Hogy’ is van ez?! Szinglivel ki
várni?! Londontól Siófokig a városok fő 
terei azoknak a játékosoknak a m egköve
zett tetem eitől bűzlenek, akik a szinglit
nem azonnal tették, ne adj’ Isten hezitál
tak! ! Nézzük meg mit ír erről a K ontrakt
Versenybridzs Szabályzata, hátha ok o 
sabbak leszünk:
VII. fejezet. A M agatartás Szabályai
73/D/2
Szándékos válogatás
Súlyosan elítélendő egy megjegyzéssel,
vagy taglejtéssel, egy licit vagy kijátszás
gyors, vagy habozó végrehajtásával, vagy
a licit, illetve kijátszás végrehajtásának
módjával (pl. habozás egy szingli kijátszása
előtt) m egkísérelni egy ellenfél m egté
vesztését.
Ez egyértelmű. Nemcsak úgy ímmelámmal helytelenítik az ügyet, hanem „sú
lyosan elítéli”, és taxatíve is felsorolja a
büntetni rendelt viselkedés eseteit. Jö 
hetnek a dögkeselyűk a tetem ekre, jogos
volt a nép haragja, vesszenek az átkozot
tak!!
M ár éppen tokolni akartam az esetet és
a screen-nel, illetve PC-vel történő bridzselés előnyeire akartam felhívni a
nagyérdem ű figyelmét, am ikor akaratla
nul továbbsiklott a szemem a paragrafus
E pontjára:
E. M egtévesztés
M inden játékos jogosult megkísérelni egy
ellenfél m egtévesztését egy licittel vagy
egy kijátszással (ameddig a megtévesztést
nem védi rejtett, páron belüli egyetértés).
Teljesen helyénvaló, ha úgy kerüljük el az
ellenfelek informálását, hogy minden lici
tünk és kijátszásunk azonos ütemezéssel és
azonos m ódon történik.
Ekkor levettem a szemüvegemet és
m egtöröltem , mert azt hittem , hogy
rosszul látok. Számomra ez a két parag
rafus egymás mellett értelm ezhetetlen.
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Ugyan eddig is zavarban voltam . Ha a
második helyen azonnal teszem a szinglimet, és a partnerem visszalopat, jönnek a
keselyűk..., ha pedig „azonos ütem ben”
teszem, és a felvevő ugyan „saját kárára”,
de következtetéseket von le, jönnek a ke
selyűk... Pedig ez a „játékütem ” problé
májával foglalkozó tém akörök legkönynyebbikeü
Nézzük meg, mi van a következő lép
csővel, a seq 6,5 esetével! Az őskorban
egyszerű volt a helyzet. A hezitálok azt
mondták, azon gondolkoztak, hogy jelez
zenek-e lapszámot vagy ne. Az inkvizítorok azt mondták, hogy ilyen áron NE! De
aztán jött a Lajos és azt írta, hogy mindig
azt kell jelezni (lapszám, kérés - nem ké
rés, Lavinthal), amire a p artnernek szük
sége van! H át ezen már el leh etett tűnőd
ni! Amikor ezt is kihevertük, akkor jött
Smith Peter meg Hawk, amelyek egy
egész parti végső kim enetelét is eldönt
hetik a második ütésben azzal, hogy a
számomra látszólag legérdektelenebb
színbe a hatost vagy az ötöst teszem első
re. A szabályalkotók két helyen már gon
doltak a váratlan helyzetbe kerülő játéko
sok védelmére. M egalkották az ugró lici
tekkel együtt járó STOP szabályt, illetve
az asztal leterülése után bizonyos idejű
kivárást írnak elő a teendő lap megneve
zése előtt. Tudomásom szerint komolyan
foglalkoztak a STOP szabály kiterjeszté
sén is. Pl.
2 kör - kontra - 3 kör
2 kör - passz - 3 kör
A fenti esetekben a 4. helyen ülő já té 
kosoknak legalább annyira kritikus a
helyzete, m int a 2. helyen ülőké, de gon
dolom, a helyzetek definiálhatatlansága
miatt elálltak a szabályozástól. Kívülálló
erre azt m ondhatná, egyszerű az eset, já r
junk el m inden esetben az E pont szerint,
licitáljunk, játsszunk mindig azonos
ütemben! Sajnos ez az érvelés is több ol
dalról tám adható. Egyrészt a versenyidő

limitált, így m inden érdektelen licitre
vagy kijátszásra nem adhatunk „azonos”
időt, másrészt nem igaz, hogy azonos a
gondolkozás-igénye annak a két esetnek,
amelynek során a p artn er Standard 1
szán indulása után 11 FP-tal négyes
nemesszín nélkül, egyenletes lappal 3
szánt mondok, vagy h a úgy kerülök sorra
4. helyen
3 pikk - 4 pikk - passz licit után, hogy tulajdonképpen elsőre azt
sem tudom, m ire véljem a 4 pikket.
Anélkül, hogy állást foglalnék a fenti
kérdéskörben, egy dolgot le kell szögez
nem. Szerintem nem helyes az a szabá
lyozás, amely lehetetlenné teszi egy já té 
kosnak a leosztás tetszőleges szakaszá
ban korlátozott idejű gondolkozását azál
tal, hogy a partn ere további viselkedését
szankcionálja. Szám om ra legalább annyi
ra elítélendő azon játékosok köre, akik
visszaélnek a D p o n t lehetőségeivel, mint
akik visszaélnek az E pont „bizalmával”.
A problém akör nagyban leszűkülne ha
jelentősebb versenyeinket - PC-k hiányá
ban - screen m ögött bonyolítanánk le.
Vállaljuk ennek m inimális kényelm etlen
ségeit, és válogatóversenyen, kupadöntő
kön, OPB döntőn, I. osztályú bajnoksá
gon, komolyabb csapatversenyek (?)
egyes asztalainál kötelezően használjunk
screent!!

Jakab Sándor

Közgyűlési meghívó
A Magyar Bridzs Szövetség
1999. III. 14-én a Hotel Grittben
az IBBF eredm ényhirdetése előtt tartja
soron levő tisztújító közgyűlését.
Mindenkit vár az MBSZ
Elnöksége
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LICITFÚRUM 14.
megoldásai
1. Csapat, ált. beli. D él lapja:
*K D 9, VDB, ♦ADB94, * D 8 7

Ny

f

K

D

passz

1 szán*

passz

?*

*: 15-17, dallasi-szerű válaszstruktúra

M it licitálsz?
Licit
Szavazat P ont
6 szán 5
100
2*
3
80
3*
1
80
4*
2
70
4 szán 1
70
24
1
50
A kérdések: (1) elég-e, ha ezzel a lappal
csak invitálunk szlemre? (2) védekezzünk-e
a két kiálló ász lehetősége ellen? és (3) fel
kínáljuk-e a kárót, m int aduszínt? A véle
mények megoszlottak m in d a három pont
ban, de a többség válaszai, sorrendben:
nem, nem, és nem.
Winkler Gábor: „6 szán. Elképzelhető,
hogy kárót kellene játszani, de ebben a
válaszstruktúrában, vagy D él kezéből
játsszuk a kárót (2 treff m ajd 3 káró licit
m iatt), vagy 3 pikk licit után játszhatja
Észak, de úgy meg nehezen tudjuk licitál
ni a lapunkat. Remélem, hogy legalább a
G ál 6 szánt fog m ondani (csak hogy ne le
gyek egyedül).”
Sajnálom, de Gál 2 treffet mondott, s au
tomatikusnak tartotta. Meg kell elégedned
azzal, hogy a 100 pontos megoldást eltalál
tad.
Élőben Dél majdnem öt percig gondolko
dott a válaszán. Mivel ő általában befejezi a
fél-oktávot ennyi idő alatt, én Kelet helyén
ülve már tudtam, hogy Fórumra alkalmas
feladvánnyal van dolgunk. D e hadd mesélje
el ő:
Árvay Gyula: „6 szán. (Nagykanizsán is
ezt licitáltam [Vidéki Vándorkupa dél-du
nántúli osztályozó, 2. versenynap - S.S.J.)

Valószínű, hogy van 12 ütés a lapban, ha
indulásra nem „kapnak el.” A 4 treff
ászkérdés csak akkor nyerő, ha Észak
nak egy ásza van, de sokat ronthat,
ha Nyugat meg tudja kontrázni a 4 treffet
(AKBIOx).”
Akkoriban is, most is egyetértek a licittel,
s az indoklással. A z utóbbiról bővebben:
Szőts Gábor: „6 szán. Hosszadalmas li
citálással sem tudnék meg sokat, csak az
ellenfelet tájékoztatnám . H a kiáll egy
osztott ász-király, szán ellen kevésbé in
dulnak el vele. Két ász is kiállhat persze,
de annak a veszélyét kisebbnek tartom,
m int azét, hogy a 4<£ ászkérdést meg
kontrázzák. M arad az, hogy a szlem így is,
úgy is rossz esélyű (pl. *A Bx VKxxx iKxx
*A xx lappal szinte rem énytelen). Na ja.
M indenesetre sajnálom, hogy nem ját
szunk valamilyen kontrollkérdést, mert
kim aradhatnék a szlemből, ha tudnám,
hogy 3-4 kontroll hiányzik (ám bár ha a
fenti lapban kör tízes is van, a 12 ütést
legfeljebb a treff indulás veszi el - ugye,
milyen jó, hogy nem kérdeztünk ászt?).”
A zon kívül, hogy Nyugat megkontrázhat
ja a 4 treffet a treff indulás érdekében, ha
pl. 1 szan-4 treff-4 pikk-6 szán licittel be
m ondjuk a szlemet, Lightner kontrát ad
hat, ha p ikk indulást kér. A z adott lappal
ez önmagában nem jelent közvetlen veszélyt, de ha Nyugat passzol a 4 treffre is,
m ajd a 6 szanra is, Keletnek könnyebb lesz
eltalálni partnere esetleges kór ász-királyát.
Csepeli Miklós: „6 szán. Második tip
pem: 2 káró (transzfer).”
Két káró? Biztos ez Miklós?
Szvitacs István: „24. N em , nem ment
el az eszem! Partner 2 kőrjére 3 kárót
m ondok, s a folytatást a fórum tagok fan
táziájára bízom!”
Ha Északnak dubló kőrje lesz, ez nagy si
kert arathat. Viszont ha a valószínűbb har
madik vagy hosszabb kört hozza, hat szánig
nem fogod tudni lebeszélni őt arról, hogy
körre korrigáljon. Hat szánban pedig, jólle
het, osztott kör ász-király esetén kiblöffölted
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a gyilkos indulást, de Nyugatnál lévő ász-ki szlemből, úgy mégis az első licitem érv é
rály esetén (Lightner) kontrával fogsz buk nyes.)”
Nem találom a Dallasi-s könyvemet, de
ni. Ha pedig Keletnél van a kör ász-király,
ha jól emlékszem, az eredeti verzióban a 3
talán kitalálja magától, mivel induljon.
A k i nagyobbnak tartotta a két kiálló ász pikk és 2 treff, m ajd 3 káró közötti különb
ség (m ind a kettő káró szleminvit) az, hogy
veszélyét, m int a 4 treff kontráét:
Vikor Dániel: „44. G erber. Én itt nem egyik gyengébb a másiknál, több kulcslapot
vadászok nagyszlemet. Sőt, kiálló ászok keres a partnernél. En szívesebben játsza
nám, hogy az egyik elosztásosabb, a másik
nál hato t sem.”
A négy treff másik szavazója egyes számú szanra-orientáltabb, de ez megállapodás
kérdése. A többi invitáló a két treff, m ajd 3
kiálló ásszal is leállna:
Szilágyi László: „4 4 . Valószínűleg szle- káró licitvezetést választotta.
Gál Péter: „24. Lásd: Verseny Bridzs
met fogunk játszani és a lapom szerkeze
te ül. ereje olyan, hogy a színjáték nem kiadványok: Dallasi Aszok 7. oldal (1977hozhat előnyt (vagy legalábbis nem való es kiadás).”
színű). Egy baj lehet: kiáll 2 ász. Mivel az
Még mindig nem találom a könyvemet.
ászkérdésbe könnyen bele lehet bonyo
Homonnay Géza: „24. U tána 3 kárót
lódni az 1 szánnál kezdődő licitsorozatok m ondok, majd akármit m ond a partner, 4
után, m ost kell valami kevéssé félreérthe szánt. Szerintem ezzel egész jól leírom a
tő! kitalálni. Ha a 3 pikk káró szleminvit, lapot.”
akkor az jónak tűnik, csak tudja-e a p art
Káró szín, egyenletes(-szerü) elosztás,
ner, hogy utána a 4 káró az ászkérdés. szleminvit-erős (ha Észak 3 szánt mondott és
Még biztosabbnak látszik az azonnali 4 az passzolható lenne, akkor KOMOLY szlem
treff (utána 4 pikkre 5 káró, nehogy a 4 invit) - szerintem is jól írtad le a lapodat,
szánt királykérdésnek vegye), ezt 100 em  amennyiben a figurális erőt csak szleminvithez
ber közül 88 ászkérdésnek ismeri, 12 p e elégnek értékeled. Én nem tudnék olyan nyu
dig azt fogja gondolni, hogy én annak godt lenni, mint a Bánki Zoli, ha a partnerem
szántam ...”
lepasszolná a négy szánomat. Mindemellett a
Miközben Vikor sajnálkozva lem ond a következőt tartom a lég óbb érvnek az invittel
nagyszlemről, a következő Fórumtag a kis- megelégedő licitvezetés mellett:
szlem kihagyásától sem fél:
Jakab Sándor: „24. A tervezett licit
Bánki Zoltán: „4 szán. Pattogjon a lab menet:
da inkább a partner térfelén. H add é rté  1 szán
2 treff
kelje ő a lapját (tízesek, magasfigurák, 2 x
3 káró
ponterő). Valószínűleg így is felvesszük a 3 szán
4 szán
szlemet; ha nem, akkor nincs b en n e.”
Kérdés, mennyire 15 a 15. Lehet-e,
A többség úgy vélte, erős 1 szán indulás hogy csak 14+ , esetleg 1 3 + + .”
erős 1 szán indulással szemben m ár elegen
Hát, igen. É n eleve gyenge szánt szoktam
dő a 6 szán bemondásához, ugyanakkor játszani, ezért ha egyszer erős szánban álla
egy jelentős tábor csak inviterősnek ítélte podom meg, akkor az erős. Ha viszont
Dél lapját. Menet közben a négy szán felé Észak gyenge szanos lapot is indíthat erős
általában bemutatták a káró színüket is: szán licittel (a 13-14 pontos fél-egyenletes
Dienes Ödön: „34. 17 pont egyenletes elosztásokról nem is beszélve), akkor jobb,
lapom m al illene azonnal 6 szánt m o n d a ha menekülési lehetőséget adok neki a ha
ni, de tekintettel a csapatversenyre, 3 tos magasság alatt.
pikk (káró szleminvit) majd a v árható 3
A m iko ra teoretikusok leszállították a 16szanra 4 szán. (H a kim aradnánk a 18 pontos 1 szánt 15-17-re, megtalálták az
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elméletileg előnyösebb megoldást, de figyel
Winkler: „44. Véleményem szerint ez a
men kívül hagyták, hogy a gyakorlatban a kontra pikket és kárót jelent, másnak
játékosok még lejjebbre fogják szállítani a nem látom értelm ét.”
figurális követelményeket. Egyre többen in
Fiatal koromban (tegnap) én is ezt az ér
dulnak „erős” 1 szánnál 14 FP-tal („mert telmezést tartottam a legjobbnak a kontra
tetszett a lapom ”) vagy nem-egyenletes el jelentését illetően. Azonban akkor sem
osztással („mert viszontválaszolási nehéz m ondanék 4 kárót, mert úgy látom, senki
ségeket képzeltem”). Gyanítom, a legtöbb nek sincs már teljesíthető játéka. Miszfites
jüknek az igazi indokuk az, amit ritkán kiosztásban inkább az ellenfél bukjon.
szoktak elismerni: „azért indultam 1 szán
A többség viszont büntetőnek vélte Észak
nál, figurapontban és elosztásban meg nem kontráját. Egy kicsit később visszatérünk
felelő lappal, mert a válaszstruktúrában arra a kérdésre, m i értelme lehet a büntető
legalább 90%, hogy én leszek a felvevő. ” kontrának; egyelőre az a kérdés, hogy m i
Dehát ilyeneket ne tételezzünk fe l a m i lyen lappal adhatja elő, s m it tegyünk róla.
tulajdon partnerünkről, hanem nézzük in
Arvay: „Passz. Kelet 4 treffje után
kább a következő feladványt...
Észak kontrája kör színnel büntető.
(Nem hiszem, hogy a négyes pikket és 0-4
FP-ot jeleznie kellene!) L ehet ilyen ki
2. Csapat, ált. beli. D él lapja:
osztás:
4KD876, V5, ♦K875, * K D 2

Ny

í

K

3V*

passz
kontra

14>
4*

4xxx

G
14
?

(* : erős)

M it licitálsz?
Licit
passz
kontra
44
4*

Szavazat Pont
9
100
2
80
1
60
1
50

M i folyik itt? A következő Fórumtagnak
elhomályosodott a kristálygömbje:
Bánki: „Kontra. 11 szív egyszerre dob
ban, 2 nem. Nem látok más lehetőséget.”
A z arányt m ajdnem eltaláltad, csak a
többség kedvencét nem.
Dienes: „44. Remélem, partnerem kont
rája nem büntető, ebben az esetben 4 pik
ket licitálok, ami sok esetben lehet jó.”
Oké, de ha Észak kontrája nem büntető,
szerintem káró színt ígér p ikk toleranciával
(„Snapdragon” kontra), pl. éAx, Vxxxxx,
iDxxxx, 4bc (az ellenfél licitjét is figyelembe
véve). Ennél jobb pikkel egyből emelhet.
Ezzel a lappal szemben inkább nem játsza
nék pikket.

VDB109xx

4xxx
*x
4Bxx
-----:---- 4Ax
VAKxxx
Vx
4A10x
NT * 4DBx
♦xx
_______ ♦ABxxxxx
s az öt treff bukhatatlan.”
Komolyan gondolod, hogy Észak ilyen
lappal kontrázott volna ? Egyszer kezdő ko
romban kikontráztam az ellenfelet egy telje
síthetetlen szlemböl, majd egy buktathatatlanba menekültek. Talán mindenkivel elő
fordult - egyszer. Tegyük fel, hogy „ismeret
len, de mesterszintű ” partnerünk már ki
nőtt a kezdőkorú hibáiból.
Homonnay: „Passz. Vagy a partner a
treff játék ellen is ígért ütéseket?”
A kezemben látott lapok alapján ez nem
túl valószínű. Szerintem kőrje és kárója van.
Vikor: „Kontra. Ez fontos, hogy a part
n er ne licitáljon. Hogy a lap elég-e? A
p artn er kontrája büntető. H a csak kőrje
volna, passzolna, tehát elég.”
A z indoklással egyetértek, de ha a licit
igaz, nem túl valószínű, hogy az ellenfél a
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végállomására érkezett már. Miért áruljam
el nekik, mekkora bajban vannak, ha m é
lyebbre akarják ásni magukat? Nincs sem 
mi kifogásom a majdani +500-om ellen.
Gál: „Passz. Majd később kontrázok.”
Szőts: „Passz. Majd az ö tö t m egkontrá
zom.”
Jakab: „Passz. (1) Jó volna tudni, mit
jelent a partnerem kontrája, valamint
hány pont van egy pakliban. (2) Szerin
tem a licit itt nem fog elhalni.”
Tényleg: indulóereje van Keletnek, Dél
nek és Nyugatnak, Északnak pedig büntető
kontrája. E z körülbelül 70 figurapont, vagy
rosszul számoltam?
Szvitacs: „Passz. N em lehet m indenki
nek lapja!”
Szilágyi: „Passz. Milyen sok pont van
ebben a csomagban! M ennyire lehet
‘light’ egy indulás ill. egy erős válasz? Ta
lán pontosítani kellene az ‘erős’ kifejezés
jelentését. Én m indenesetre passzolok.”
Egyetértek: kár, hogy a Fórumban nem
lehet kicsit jobban kikérdezni az ellenfele
ket arról, m it jelentenek a licitjeik. Talán
egy 9 pontos 1 treff indulással meg egy 1011 pontos „erős” válasszal még marad egy
kevés Északnak is.
Csepeli: „Passz. N em szégyen, ha kont
ra nélkül bukik az ellenfél. Egyébként ki
a partnerem ?”
Jobb lenne tudni, ki az ellenfél! Ezzel
visszatérünk az imént elhangzott kérdésre:
mi értelme annak, hogy várhatóan betlis
partnerünk kontrája büntető legyen?
Ideális világban ez teljesen értelmetlen
lenne. A z előbb azt m ondtam , legszíveseb
ben „Snapdragon” kontrát játszanék eb
ben a szituációban - ez nem teljesen igaz.
A legszívesebben „Csíkos Farkú M ajom ”
kontrát játszanék itt: É szak azért kontrázta
(büntetőleg) a három kórt, mert úgy látja,
a H A T kört sem tudjuk buktatni. Három
kór kontra plusz három kevesebbet ír
(1330), m int hat kór egyenlő. Ha megrekontrázzák, akkor „menekül, m int a csíkos
farkú m ajom ” a valódi színünkbe, pikkbe.
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Na de erről nem akartok hallani. A „csí
k o s”kontra után az információs-szerű len
ne a m ásodik legjobb: ígéri a negyedik
színt, plusz ném i (egyenes emeléshez ke
vés) segítséget a közbeszóló színében. Ideá
lis világban. A h o l az ellenfélnek ereje van,
ha erőt ígér. Csakhogy nem ideális világ
ban élünk; az ellenfelek képesek blöffölni,
árnyalt értékekkel licitálni, vagy akár elfe
lejteni a rendszerüket. A m iko r ezért vagy
azért túl magasra viszik a licitet, a rendsze
rünknek m eg kell engednie, hogy jó alapo
san megrúgjuk őket.
3. Csapat, K -N y beli. Dél lapja:
4AKB93, 4A K 52, ♦AD84, * -

Ny

É

K

D

passz
passz

24*
34**

passz
passz

2*
24
?

*: nincs kct-magasfigurás ötös szín
** : itt 3 * = második negatív

Mit licitálsz?
Licit
44
5*
4 szán
74
5 szán

Szavazat
6
1
1
5
0

Pont
100
90
80
60
50

A Fórumtagok második választása, 7
kór, az én m ásodik választásom is. A z első
választásom: akármi más. S.J. Simon azt
írta 50 évvel ezelőtt, hogy az egyik leggyako
ribb bridzshiba - jó játékosoknál is - az
erős lapok túllicitálása és a gyenge lapok
alullicitálása. (Megjegyzi azt is, hogy a kettő
általában együtt történik, egymást kiegyen
súlyozva.) A partner nem m ondott máso
dik negatívot, tehát lesz egy-két figurája a 3
kór licitjéhez, de attól még elég messze va
gyunk a 13 ütéstől. M ondhat 3 kórt pl. éx,
VBxxxx, 4Bxx, 4KDxx lappal is - vagy ta
lán m ondjon második negatívot olyan lap
pal, amilyennel az egy p ikk indulásra sem
passzolt volna?
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Árvay: „7V. (Akkori partnerem is ezt li
citálta [Pécsi klub Butierén - S .S .j.)
Északnak 9-10 lapja van kör- és treffből;
ha az adu 2-2 vagy 2-1 az ellenfélnél, k ön
nyű 13-ig elszámolni. Kulcslicitnek nincs
értelm e, s nem vagyok biztos abban, hogy
a 4 treff kulcslicit-e!”
A 4 treff nem is kulcslicit, hanem treff szín,
ugyanakkor megható, hogy így kiállsz az ak
kori partnered mellett egy ilyen rossz licitnél
is. Tizenháromig én is tudok számolni, sőt
százig, de ennek m i köze a partiban elvárha
tó ütésekhez? El is számolok százig, hátha
utána lehiggadok, s békésebben tudok fog
lalkozni ezzel a 7 kór licittel. (1...2...3...)
Gál: „7V. Még összeszokott partnerrel
sincs jobb ötletem .”
A z önkritikád dicséretreméltó, de az ed
digi fordulók többi 69 partijában sok jobb
ötleted is volt. (18...19... 20...)
Homonnay: „7V. M indig az nyer, aki
m er ... (M ozart)”„Á áááá-i-áááá-i-áááá!ü
... (Tarzan)” (44...45...4Ó...)
Winkler: „7V. H át úgy gondolom, nem
ez a parti, amikor az em ber öröm m el
konstatálhatja, hogy Standard-et játszik.
H át jöjjön a limit em elés.”
L im it emelés? A zt akarod mondani, h á 
rom ásszal gyengébb lappal is 2 treff abszo
lút forsszal indultál volna? (79...80...81...)
Szilágyi: „7V. Nem lehet olyan lapja,
hogy ne legyen játékunk, de lehet hogy
terített. Hiányzik a felderítéshez szüksé
ges licittér. Itt én m ost hátrányba kerül
tem magammal szemben, m ert a hárm as
m agasságon jutottam hozzá ugyanahhoz
az információhoz am ihez én, a másik csa
pat játékosa a másik asztalon az egyes
m agasságon jutottam hozzá, ugye világos,
hogy miről van szó...”
Hja, értem már: le akarjuk szoktatni
Északot arról, hogy Standard-hez ragasz
kodjon. (98...99...100.) M ost m ár higgad
tan a 7 kórról: Észak ígért egy-két figurát,
de a kór dámát nem okvetlenül. Ha nincs
kór dámája, a nagyszlem esélyei 40%-róI
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indulnak - ereszkedő irányban. Ha van kör
dámája, akkor lesz játékunk, de ezen kívül
is hoznia kell még néhány hasznos értéket
ahhoz, hogy jó esélyű legyen a hét.
Jakab: „4 szán. Ászkérdést adok, SIKENNEL, de nem igazán vagyok kíván
csi a válaszára, majd megkérdezem az
adu dámát. H a van, valószínűleg 7-et
mondok. A kár pikk dámája van, akár ká
ró királya, a nagyszlem jó esélyű, de sze
rencsés esetben ezek nélkül is benne le
het. Amit nem tudok: adu dám a nélkül,
de hatos körrel az asztalon hogyan tudjuk
bem ondani a hetet?!.”
Nem vagyok nagy ászkérdés-rajongó, de
itt jó ötletnek tűnik, függetlenül a sikéntől,
meg attól, hogy a saját kezünkben látjuk az
összes releváns ászt. Ha a kór dáma hollé
tét kiderítjük, okosabban tudjuk m ajd el
dönteni, milyen magasságon kell játszani.
Arról, hogy hogyan derítsük ki a hatodlagos
kórjét:
Csepeli: „44. H a négy kört kapok, 6
treffel nagyszlem invitet adok.”
Szőts: „4^. Szeretném ráirányítani part
nerem figyelmét a káróra. Feltételezem,
hogy 4 szánt (természetes) fog mondani,
amire 5 körrel jövök. Többet nem ér a la
pom .”
Egyetértek mindkét Fórumtaggal. Ha 4
káró licitünkre 4 kór jön, indokoltan invi
tálhatunk nagyszlemre (önállóan bevágni
még mindig sok); ha viszont 4 szánt ka
p unk a 4 kárónk után, a treff duplikáció
m iatt elég az öt kör. Mindkét esetben Észak
nézheti a lapját, s ha ott látja a kór dámát,
káró királyt, és/vagy pikk dámát, tudni fog
ja, m it érnek.
És mi van, ha a 4 káró licitünkre Észak 4
pikket m ond? A zt hiszem, a 7 kőrösök ab
ból indultak ki, pikkben nem lehet vész
tőnk, ha Észak nem emelte azonnal a színt.
Pedig láttuk már korábbi feladványokban,
hogy - a rovatvezető saját preferenciáitól el
térően - rendszerünkben szabad elhallgatni
néhány menetiga segítséget a partner színé
ben, ha a kedvünk úgy kívánja. Ha Észak
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itt három kis pikkelfog előrukkolni, akkor
a nála levő kör dáma sem teszi jó esélyűvé a
nagyszlemet.
Szvitacs: „4>. Lássuk Észak válaszát.”
Bánki: „4V. Kizárásos alapon. M inden
kör licit rossz: a 4 kör kevés, az 5 kör adu
erőt keres, a 6 kör ugrás a sötétbe, erre a
partner treff ásszal hetet fog mondani.
Ászkérdésnek nincs értelm e. A 4 káró
nyitva hagyja a lehetőségeket, bár való
színűleg 6 kör lesz a végső felvétel.”
Dienes: „44. Majd bárm ire 6 kört. így
talán tudja értékelni esetleges káró kirá
lyát, s talán hetet mond.”
Négy pikkre vagy 4 szatíra elégnek tartot
tam volna az 5 kört, de lehet, hogy ez túl
óvatos, tekintettel arra, hogy hányán akar
ják a hetet is egyből bevágni.
Jut eszembe: a négy károsok többsége még
a hatot sem fogja felvenni, ha Észak lapja
éxx, VDxxxx, 4Bxx, 4rDxx (4 káró - 4 szán 5 kór - passz). Ez esetben a 7 kőrösök csak 4
imp-t nyerhetnek, ha teljesítik a nagyszlemet
(írni írnak +17 imp-t, de m ár a hat körért is
írtak volna +13-at), de 26 imp-et vesztenek,
ha a nagyszlem bukik (mínusz 13 az odalett
hatért járó plusz 13 helyett). Vajon ilyen esé
lyek mellett is vállalják a hetet?
Vikor: „5 * . Splinter - nyilván nem te r
mészetes. E rre Dallasi-ban a válaszoló
második m enet fogást licitálhat, még a
hét is könnyen elérhető. H a ez nem oké,
5 szán - Josephine.”
Bevallom, az 5 treff egyszerűen nem ju 
tott eszembe, pedig jó licit. Mégis jobbnak
tartom a 4 kárót: az 5 treff kiderítheti a ká
ró királyt, de homályban m arad a kör dá
ma, s az utóbbi a kulcslap a partiban.
4. Páros, É -D beli. Dél lapja:
♦DB, VA4, VK1095, * A D 982

Ny

t

X

D

44

IV
4 szán

24*
passz

kontra**
?

* : gyenge
** : itt új szín kényszerítő, felüliicit kör emelés

KÉT KÉRDÉS:
4a. Kontráztál volna ?
(Igen/nem. Megjegyzendő: ez több,
minthogy elfogadod-e a kontrát.)
4b. Mit licitálsz?
4a.

4b.

Licit
Nem
Igen

Szavazat
7
6

Pont
20
10

6*
5V
5 szán

8
3
2

80
60
50

Ezzel a feladvánnyal nemigen sikerült iz
galmas vitát indítani. A következő Fórum 
tag mindkét szavazatával is, kom m entárjá
val is képviselte a többség véleményét:
Jakab: „(4a.) Nem. 3 treff. (4b.) 6<£.”
A kérdés első része arra akart kilyu
kadni, hogy D él első licitm enetében m i
lyen érvek szólnak a kontra, illetve a h á
rom treff m ellett. A nem re szavazók
többnyire annyit mondtak, a 3 treff jobb
lett volna. Az igenre szavazók még ennél
is szűkszavúbbak voltak: sem m it sem
mondtak (D ienes, Árvay, Szőts, H om onnay, jóm agam ) ezt az egy rejtélyes kom 
m entárt kivéve:
Bánki: „(4a.) Igen. Nálunk csak 1 M ajor
- 3 Másik M ajor után büntető a kontra.
Nos, hát... örülünk tudni, hogy inform á
ciós kontrát nem mondanál, ha büntető
kontrában állapodtatok meg.
Gál: „(4a.) Nem. A 3 treff többet árult
volna el a lapom ról.”
Vikor: „(4a.) Nem. Három treff jobb
lett volna.”
W inkler: „(4a.) Nem. (4b.) 6 * . K ön
nyen lehet, hogy már a kontra helyett is 3
treffet kellett volna mondani.”
Csepeli: „(4a.) Nem. Ha term észetes li
cit van, inkább azt választom (3 treff).
(4b.) 6 * .”
Szilágyi: „(4a.) Nem. Valószínűleg nem
kontráztam volna, hiszen a 3 treff licit ha az alapértelm ezés szerint kényszerítő
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- rendelkezésre állt, jobban kifejezi a la
p o t és könnyebb folytatni a licitet.”
Erről ennyi. A kontrával közöljük azon
nal a treffet és kárót, és az erő közlését elha
lasztjuk; a 3 trejfel jelezzük a treffet és erőt,
s a kárót váratjuk. A három információ kö
zü l melyik kettőt m ondjuk azonnal? A sza
vazatok aránya arra utal, hogy szoros a
döntés, a kommentárok terjedelme pedig
arra, hogy nem túl életbevágó.
Térjünk át a m ásodik kérdésre: m it lici
táljon Dél most, Észak 4 szán licitje után,
amely azt jelenti, hogy... m it is?
Arvay: „(4b.) 6«4. R em élem , a 4 szán
nem ászkérdés!”
Szvitacs: „(4b.) 54. Hiszen két ászom
van.”
Dienes: „(4b.) 64>. Mivel kontrám nem
ígér ekkora lapot, a 4 szánt nem tekintem
ászkérdésnek (milyen alapon?). H a vi
szont az általam ígért m inorokra vonat
kozik, úgy ekkora lappal illik 6 treffet
m ondanom (inkább a héttől félek).”
Vikor: „(4b.) 5 szán. Nem tudom , mi a
4 szán - szerintem színt keres, de akármi
is, mi eggyel m agasabban szeretnénk já t
szani (mivel a partner rövid pikkben, lesz
adunk, az tuti).”
Tényleg jó lenne tudni, m inek szánta
É szak a 4 szánját. Aszkérdés? Minorok??
Természetes? Ésszerű az a megállapodás,
hogyha a 4 szán lehet, hogy nem ászkérdés,
akkor nem is az, de ugyanolyan ésszerű ab
ban is megállapodni, ha a 4 szán lehet ász
kérdés, akkor az is. És miért ne lehetne ász
kérdése Északnak - pl. éx, VKDBxxxxx,
+ADB, 4x? A m i azt illeti, miért ne lehetne
0-5-4-4 elosztása, s akkor a m inorokat sze
retné jelezni? Mivel a Fórumban nincs eb
ben megállapodásunk, a többség kerülte a
katasztrófa lehetőségét a (viszonylag) félre
érthetetlen 6 treff licittel.
Homonnay: „(4b.) 5 4 . A szkérdésnek
veszem a 4 szánt, bár vannak kételyeim...”
Gál: „(4b.) 64>. Magam sem tudom miért
(vagy csak lusta vagyok megindokolni?).”
Esetleg azért, mert ha Észak ászkérdés
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nek szánta a 4 szánját, nem lesz nagy baj a
6 treff licitből, de ha információsnak szán
ta, az 5 kör licit nagyon rosszul sülhet el.
Szőts: „(4b.) 6*. Remélem, kiáll vala_•
mi.?>
„Nagy lappal írni kell”; ha kihagyjuk a
hetet, remélem a csapattársaim ugyanolyan
hatékonyan kizárják az Észak-D elet a má
sik asztalon.
Bánki: „(4b.) 5 szán. ‘Partner, válassz
Te aduszínt!’ (Régen könnyebb volt: Ko
pogtunk a 4 szanra, és bem ondtuk ásza
ink szám át.)”
Szerintem az 5 szánt valószínűleg megérti
a partner, mégis jobbnak tartom az 5 treffet.
Ugyanis félteném az idegrendszeremet, ha
Észak elkezdene hosszan gondolkozni az 5
szánom után.
Apropó idegrendszer: örömmel nyugtáz
hatjuk, hogy a következő Fórumtagnak
megoldódott az identitás-krízise:
Szilágyi: „(4b.) 5*. H a megkérdezik,
hogy hány ászom van, akkor azt mondom
meg, nem pedig azt, hogy mi a csapat ne
ve; ugyanis rájöttem, hogy mégsem én va
gyok C ödlinger úr.”
Most, hogy ezt tisztáztuk, nézzük az indí
tó kijátszási problémát...
5. C sapat, ált beli. Dél lapja:
4A9542, 41053, ♦10987, * 2

Ny

í

K

0

passz
14
34
44*

passz
passz
passz
passz

14
24
4#*
64

passz
passz
passz
(körpassz)

*: kulcslicitek

Mivel indulsz?
Hívás
45
4x
43
*2
4A
410
42

Szavazat
3
1
1
3
2
2
1

Pont
100
100
100
90
70
60
50
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A káró tízessel indultam, de nem sok
meggyőződéssel. Hátha passzívnak bizo
nyul, vagy rombolja a közlekedést a két kéz
között. Á m d e körülbelül annyira bízom a
hívásom sikerében, mint amennyire a m á 
sik káró tízessel induló:
Csepeli: „♦ÍO. Az ilyen szlem eket
mindig m egtörnöm.”
Lássuk, milyen érvek szólnak az alterna
tívák mellett...
Vikor: „Vx. Ebben a partiban nem n a
gyon m űködnek a színek - ne legyen ke
resztlopás. Treffel indulni értelm etlen,
mert a partn er ütése esetén valószínűleg
úgyis buknak, ellenkező esetben viszont
bekeríthetjük őt.”
Ha Kelet síkén pikkben, akkor lehet, hogy
szükséges lesz a buktatáshoz a treff lopás.
Gál: „4«2. A pikk ászt ellopnák, a káró
ba nem indulok bele, de talán lopáson
bukik.”
Szvitacs: „«42. Reménykedem egy ki
adó aduban, s az azt követő lopásban.”
A pikk ásszal indulók is reménykednek a
lopásban. Szerintem a reményük „teljesül
ni”fog, am ikor Kelet ellopja az ászt.
Dienes: „4A. Mivel m ögöttem ötös
pikk van, m ár csak a felvevő dubló pikk
jére van szükségem a buktatáshoz. A töb
bi színben amúgy sincs sok esélyem. így a
pikk ásszal indulok (és rem énykedem ).”
Szilágyi: „4A. Nem tudok jobbat. A si
kerhez csak annyi kell, hogy a felvevőnek
dubló pikkje legyen. Kilenc piros lapját
ismerem, rövid treffem m iatt valószí
nűbb, hogy az ő treffje hosszabb, ezen kí
vül 4-4-es színben játszik, ami problém ás
lehet, ha nem húznak a mellékszínek. De
ezek is m ind csak feltételezések. Lehet,
hogy a partnernek semmilyen hasznos fi
gurája sincs. Az is lehet, hogy treff indu
lással kibontunk egy soha le nem hívható
ütést.”
Utóvégre lehet dubló pikkje a felvevőnek;
mindnyájan láttunk már furcsábbat is. A
következő Fórumtag egy másik érvet mond
a pikk ász mellett, bár körrel indul:

Árvay: „V5. Nincs jó indulás. Szóba jö 
het még a treff 2. Amivel biztosan nem
indulok, az káró, m ert lehet az alábbi ki
osztás:
4KDBxx
4x
Vxxxx
Hy
„ VAKDx
♦Ní
R iADxxx
4KBxx ------------ #Axx
Pikk ász sem jó! De:
4x

YB9
♦xxx
♦Bxxxxxx
4KDBxxx-----1------- 4x
Vxxxx
VAKDx
♦A
HY R 4KDBxx
*KD
_______ l*Axx
kiosztással pikk ász, majd pikk a nyerő!”
Aztán a treff mellett egy másik érv:
Bánki: „4>2. Sorsdöntő ütést valószínű
leg nem ad; behatárolja a felvevő le já t
szását, m ert a lopásveszély m iatt le kell
aduznia, elvileg nem nyúlhat a pikkhez.
Sajnos, a szlem így is jó esélyű, m ert hiába
ütünk előbb-utóbb a pikk ásszal, nem lesz
átm enetünk a p artn er esetleges treff ü té 
séhez.”
A lejátszási lehetőségek leszűkítése esé
lyesebbnek tűnik nekem, mint a lopás. A z is
lehet, hogy a treff passzív indulásként sike
rül, hisz Keletnek sok lapja van a pirosok
ban, Nyugatnak pedig a nemesekben: túl
sok ütést nem tudnánk adni treffben.
A kőrösök meg akarták akadályozni a
keresztlopást, esetleg passzívan indulni.
Homonnay: „V5. Szerintem K eletnek
rövid a pikkje, N yugatnak a kárója, h áth a
keresztlopással akart teljesíteni.”
Szó'ts: ,y 3. Szingli treffem hiábavalóvá
teszi az aktív indulást.”
Befejezésül egy egészen ötletes indok egy
egészen ötletes híváshoz:
Winkler: „42. A m ikor az em ber egész
nap tanul vizsgaidőszakban, itt a licitfó
rum ban éli ki januári aktivitását.”
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Tényleg, miért hívják „szorgalminak” azt
az időszakot, amelyben a diákok pihen
nek? Majd a tavaszi szünet táján találko
zunk legközelebb.

LICITFÚRUM

3. C sapat, K-Ny beli. Dél lapja:
*A 82, VAKD109432, *9, * 2

Ny

f

K

D

passz

1*

passz

IV
?

M it licitálsz?

15. feladványai

4. C sapat, É -D beli. Dél lapja:
*985, VKDyy32, *65, *A y

1. Csapat, ált. beli. D él lapja:
*85, VKD863, ♦K10, * 8 7 5 4

Ny

f

K

D

1*
passz

1*
2*
3V

passz
passz
passz

IV
3*
?

Ny

f

K

D

-

-

passz

?

MÁS JELLEGŰ KÉRDÉS!

M it licitálsz?

A három y-nal jelölt lap helyére mi a mi
nim um , amellyel 1 körrel indulnál?

2. Páros, ált. mans. D él lapja:
*87, VB75, ♦AB32, * K D 8 6

5. Páros, K-Ny beli. D él lapja:
*K , VB93, ♦KB94, *K 9743

Ny

t

K

D

passz

1*

IV
2V

passz
?

M it licitálsz?

Ny

t

K

D

passz
4*

passz
passz

1*
6*

passz
(körpassz)

Mivel indulsz?

A Fórumtagak szavazatai
1.

2.

3.

4.

Árvay Gyula

6 szán

passz

7V

i, 6 *

V5

B ánki Zoltán

4 szán

kontra

4*

i, 5 szán

*2

5.

Csepeli Miklós

6 szán

passz

4*

n, 6 *

♦ 10

D ienes Ödön

3*

4*

4*

i, 6 *

*A

G ál Péter

2*

passz

7V

n, 6 *

*2
V5

H om onnay Géza

2*

passz

7V

i,5V

Jakab Sándor

2*

passz

4 szán

n, 6 *

V5

Steve Starkey

6 szán

passz

4*

i, 6 *

♦ 10

Szilágyi László

4*

passz

7V

n,5V

*A

Szőts Gábor

6 szán

passz

4*

i, 6 *

V3
*2

Szvitacs István

2*

passz

4*

n,5V

V ikor Dániel

4*

kontra

5*

n, 5 szán

Vx

W inkler Gábor

6 szán

4*

7V

n, 6 *

*2

B B I D Z S É 1 E T ________________

Részlet Darvas Róbert

A Pakli szemével
című könyvéből
Kihagyott lehetőség
Pikk Király elbeszélése
Pechem volt. Olyan típusú játékos kezébe
kerültem , akinek első gondolata rendsze
rint az, hogy meg kell védeni a magas kár
tyákat a „kivégzéstől”, kivéve persze,
am ikor követik a szabályt: „figurára figu
rá t”. - amint azt mind jól tudjátok. M int
hogy a fejében egynél több gondolat egy
szerre nem fér meg, ha az előbbi befész
kelte magát, sosem jut eszébe, hogy olyan
form átum ú személy, m int én, nem igé
nyel ostoba pátyolgatást, ennél jobban
szereti, ha egy merész húzással feláldoz
zák annak érdekében, hogy döntő szere
pet játsszon a partiban a teljesítés vagy
éppen a buktatás kulcsaként. És most
nézzétek meg mi történt velem:

*K972
VD1084
♦3
♦D B 93

*A106
VK732
♦K2
♦10874
----- j----- *853
VB9
" ♦ AB 109
----------- ♦K 652
*DB4
VA65
♦D87654
♦A

Dél, aki jó játékos volt, hála partnerének,
az ábrándos 5 káró felvételben találta ma
gát, amit Kelet megkontrázott. Nyugat
Treff Dámával indult, és ahogy a felvevő
megvizsgálta a rendelkezésére álló 26 la
pot, akárhonnan nézte a dolgot, minden
képpen reménytelennek látta. Két vagy há
rom adu és egy kör kiadása elkerülhetet
lennek látszott, és akár én magam is vár
hattam volna Kelet kezében, hogy üssek.
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Aki a bridzsben nyerni akar, annak so
sem szabad kétségbe esnie, csak, ha már
nincs mit tenni. Dél gondolkodni kezdett.
Adut hívni őrültség volna. Az egyetlen
valódi esély egy adu végjáték létrehozása
volt. Treff Ász elvitte az első ütést. Dél
Pikk Négyest hívta, és m iu tán Nyugat ki
csit rakott, impasszt ad o tt Tízessel. Ü tött
és láttam , ahogy Dél arca felragyogott.
Fellopott egy kis Treffet, kihívta Király
nőm et, a Dámát, és m inthogy Nyugat
nem fedett, asszonyom elvitte az ütést. A
felvevő m ost lement az asztalra Pikk
Ásszal, és lopott egy újabb treffet. Kör
Király egy újabb lejárat volt a felvevő szá
mára, hogy fellopjon egy újabb treffet,
Kör Ászt lehívta, és a felvevő utolsó kőrje
volt a partiban a tizedik hívás.
A kilencedik ütéssel bezárólag K elet
nek három pikktől, két körtől és négy
trefftől m ár meg kellett válnia. Nem m a
radt más lapja, csak adu, így a kört el kel
lett lopnia. És bármit is hívott most, nem
üthetett többet, mint m ég egyet.
így a felvétel, a k o n trázott 5 káró telje
sült, miközben, ahogyan azt mindannyian
látjátok, az én senkiházim kihagyta az
egyetlen lehetőséget, am ikor döntő lé
pésre lett volna módja. A második ütés
ben, am ikor a felvevő Pikk Négyest hívta,
Nyugatnak bizony engem kellett volna az
ütéshez adnia, és ezzel m egelőzte volna,
hogy Pikk Tízesből közlekedés váljék az
asztalra. Dél csak két treffet tudott volna
fellopni, nem tudta volna K eletet a végén
kényszerhívásba hozni, és így nem lett
volna semmi esélye, hogy elkerülje a bu
kást. Csak a második ütésben lett volna
m ódja Nyugatnak, hogy kikerülje azt a
passzivitást, amelyet D él az ellenjátéko
sokra akart kényszeríteni, m int ahogy te r
m észetesen semmi jelentősége nem volt
annak, hogy a negyedik ütésben Nyugat
fedi-e Pikk Dámát, vagy sem. Azzal,
ahogy Nyugat elm ebeteg módon elm u
lasztotta feláldozásomat, és ezzel m egta
gadta a segítséget partnerének, vérig sér

24

BRIDZSÉLET

tett engem, kulcslapját a kiosztásnak, h i
szen egyszerű nézővé fokozott le.
■ ■ ■
Udvarias m orm ogás hallatszott a többiek
részéről. Világos volt, hogy a Pakli na
gyobb része Pikk K irályt jelentős m érték
ben tisztelte. A zután asszonya így szólt:
- Azt hiszem drágám , kicsit keményen
beszélsz a Te „senkiházidról”. Nem volt
olyan könnyű m ár a m ásodik ütésben át
látni, hogy Felségedet kijátszva m egölhe
tő egy asztali átm enet. Délnek lehetett
volna DB54-e Pikkből. Vagy lehettem
volna én, esetleg Bubi egyedül Kelet ke
zében. H a ebben az esetben kijátszotta
volna Felséged, N yugat tényleg felm aga
sította volna a Tízest, és átm enetté teszi.
- Az első esetben - vágott vissza Pikk
Király - nincs olyan játék, ami megelőz
hetné Tízes átm enetté válását; a második
esetben pedig D élnek öt pikkje lett volna,
és valószínűleg a felvétel 4 pikk lett volna,
nem pedig 5 káró. N em , én nem látok
módot arra, hogy Nyugat hibáját megbo
csássam. Lapjait látva tudhatta, hogy Ke
let aduira alapozta a kontrát, így azt is,
hogy valószínűleg életbevágóan fontos az
asztali átm enetek szám ának csökkentése.
Annyi volt a feladata, hogy minden lehe
tőséget kihasználjon az asztal magas lap
jainak elfogyasztására.
Ezen a ponton Pikk Kettes lépett elő.
Mélyen m eghajolt Királya és a Dám a
előtt.
- Hogy kitöröljem em lékezetéből ezt a
fájdalmas balesetet, m it oly érdem telenül
szenvedett el Felséged, - kezdte mondókáját behízelgően, egyszersmind alázatos
hangon - felidézhetem -e azt az esetet,
amelynek során Felséged dicsősége felra
gyogott egy egészen különös körülm é
nyek között elvitt ütés során?
- Mondd hát, - válaszolt a király le
ereszkedő mosollyal - de figyelmeztetlek,
számunkra, az udvar lakói számára sem 

miség egy ütés. Hozzászoktunk. M ajd
hogynem azt m ondhatnám , blazírtan
vesszük tudom ásul. Ez a munkánk. Mint
m ár elmagyaráztam, ami vonz bennün
ket, az nem az ütés, hanem az, hogy dön
tő szerepet játszhassunk egy parti sorsá
ban. Bármelyikünk szívesebben veszi, ha
feláldozzák ebből a célból, minthogy hét
köznapi m ódon lehívják.
- Abban, am it el kell mondanom,
U ram - válaszolt Pikk Kettes - ütést is vi
szel, és fel is áldozod magad olyan munka
vállalásával, am elyet általában én, néped
legkisebbje végzek el. Ezúttal megtisztelő
m ódon rám bíztad a Te szereped eljátszá
sának feladatát. E zért őrzőm em lékeze
tem ben életem legboldogabb esem énye
ként, és ezért is tartom így számon:

Szerepcsere
Pikk Kettes elbeszélése
Szerencsések voltunk, jó játékos kezébe
kerültünk:
4 10976
V62
♦AB1083
♦54
454
2----- 4AB8
1
VKD1054
VAB9873
♦D72
NY
K 4K54
♦86
“___ ♦ 107
4K D 32
V♦96
♦A K D B 932
Különösen érdekes kiosztás, amelyben
a licit bátor, és vállalkozó kedvű volt. Dél
osztott, beliben volt mans ellen.

Dél

Nyugat

1^
IV
44
passz
passz
passz
körpassz

Észak

Kelet

24
passz
54

4V
5V
kontra

Nyugat Kör Ásszal indult, Dél Pikk
Hárm assal lopott, és kihívta őfelségét,
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Pikk D ám át. Kelet ütött Ásszal, és újabb
kört hívott. A felvevő elgondolkodott egy
pillanatra, ránézett a kezében levő két
megmaradt adura - rám és U ram ra, a Ki
rályra. Szívem hevesen dobogni kezdett,
amikor m egértettem , miért nem küldött
azonnal a csatatérre, hogy elvégezzem
rutinfeladatom at, egy kártya ellopását,
amikor nem fenyeget, hogy felüllopnak.
És akkor eljött az én nagy pillanatom.
A felvevő Téged választott, Felség, hogy
ellopd az ütést, rám hagyva a szokatlan
feladatot, az aduzást. Uram , a Király és
én szerepet cseréltünk az ő nagyobb di
csőségére, és az én gyerekes öröm öm re.
Ti term észetesen tudjátok, miért volt
erre szükség. A gyönyörű Treffek védel
me érdekében az adukat el kellett venni.
Ha a felvevő velem lopott volna, és lehív
ta volna tisztelt Uramat, Bubi nem esett
volna, a felvevőnek az asztalra kellett vol
na mennie Káró Ásszal, hogy adut tudjon
hívni. Bármelyik ellenfél is ütött volna a
Bubival, elbuktatta volna a felvételt egy
Káró hívásával.
Ha az ellenfeleknél az aduk 4-1-ben
vannak elosztva, a felvételt nem lehet tel
jesíteni. A felvevőnek tehát csak a 3-2-es
eseteket kellett számba vennie. Itt 2 ütést
el kellett veszíteni, még akkor is, ha a Bu
bi dubló volt. Az aduszín deblokkolásával, azzal, hogy Király urunkkal lopott, a
felvevő lem ondott a szűrről, ami a dubló
Bubi esetén járt volna, de bebiztosította a
felvételt. Hiszen amikor K elet ütött Bu
bijával, a felvevő elvitte a többi ütést a
Treffekkel, Káró ásszal és az asztali aduk
kal, am ire eldobta Dél felesleges káróját.
M egérte elmondani ezt a történetet
Uram, m indkettőnk kedvéért?
■ ■ ■
- Valóban, m egérte - szólt Pikk Király, és
felemelte kezét az elégedett Kettes felé,
aki m eghajolt, és buzgón megcsókolta
azt. Pikk Király folytatta:
- N em csak a felvevő kitűnő analízise

m iatt érte meg, hanem a helyes érték ren d
m iatt is, amely szerint nincs az a m unka,
amely túlságosan pórias volna szám unk
ra, udvari személyek számára, ha ez a
m unka szükséges és helyes a legjobb já 
ték érdekében. Nincs áldozat, am ely túl
nagy volna.
Egy pillanatig tiszteletteljes csend volt,
aztán Káró H etes így szólt:
- Nagyszerű partit láthattunk az áldo
zatról, de m indeddig az áldozat csupán
egyetlen kártya volt. Tudok egy esetet,
amely ezeket a szegényes trükköket az
árnyékba helyezi. Mit gondolsz, R ó bert
M ester, egy egész szín feláldozásáról?
Hozzávetőleg egy éve történt, és k étsé
gek nélkül kijelenthetem, hogy a legkitű
nőbb ellenjáték volt, ami valaha csak az
utam ba akadt. A körülmények szintén
m eglehetősen szokatlanok voltak, mivel a
felvétel elbukása egyben m egaláztatást is
hozott valaki szám ára... (Folytatjuk)

Fordította: Talyigás P éter

Szlovák bridzsverseny
A Szlovák Bridzs Szövetség szeretné
ismét megrendezni a pozsonyi versenyt.
Új helyszínen, Pozsonytól kb. 50 km-re
Nagyszombat (Ttnava) mellett rendezik
a versenyt a Smolenice-i várban.
Remélik, hogy Ausztriából,
Magyarországról, Lengyelországból
és Csehországból is érkeznek játékosok.
A versenyt április 9-11. között tartják,
csapat- és párosversenyt is rendeznek.
A verseny mellett a környék nevezetessé
geivel is megismertetik a résztvevőket.
A szállásdíj ATS 180-300/éjszaka
(az elhelyezéstől függően).
Legkésőbb március 20-ig kell
a szállásigényeket jelezni.
Jelentkezni lehet Hajlik Gábornál,
tel: 3-873-148.

26

Hibátlan Szkór
(Frank Stewart The Bridge
World 1998)
Viharos novem ber délután volt, még jó
két évvel azelőtt, hogy Bili Frump végleg
elnyerte m éltó büntetését. Klubunk p á
rosversenyén a klub elnökével, Ed Fitchcsel, a jó nevű szemészorvossal játszot
tam. Elég unalmas lapok voltak és az első
hét fordulóban sem m i említésre méltó
esemény nem tö rtén t. Az utolsó előtti
fordulóban azonban Bili Frump ült le az
asztalunkhoz partnerével, egy átutazóban
lévő m esterrel (Á.M .)
Amikor átutazóban levő játékosok part
nert keresvén Mabeit, a klubtitkárt hívták,
ő gyakran ajánlotta Bilit. Ugyanis, noha Bili
az összes klubtagról azt tartotta, hogy még
egy varangyos békának is jobb kártyaérzéke
van náluk, és teljesen kibírhatatlanul visel
kedett velük partnerként, a mesterjátékoso
kat (definíció szerint: aki más városból jött)
tisztelte, és várható volt, hogy velük leg
alább félig civilizáltan viselkedik.
Bili nem m utatta be a partnerét. Kivet
te lapjait a tokból, úgy nézett rájuk, mint
valami tanár egy sor neveletlen lurkóra és
az 1 pikk licitet halászta ki a licitdoboz
ból. Mr. A.M. 1 szánt válaszolt, ez lett a
felvétel, ami egyáltalán nem volt terített,
de a felvevő ügyes végjátékkal teljesített.
„Jó partnered van” jegyeztem meg Bili
nek. Valamit m orm ogott és máris a kö
vetkező tokért nyúlt.
Osztó: Nyugat. Alt. m ans
♦82
VD83
♦K93
♦A 10642
♦53
----- í------♦KDB106
VB6542
¥K109
♦765
R 41042
*K 97
___ I___ * D 8
♦A974
▼A7
♦ADB8
*B 53
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Dél
Á.M.

Nyugat
szerző

Észak
Frump

Kelet
dr. Fitch

1 szán

passz
passz

passz
3 szán

1^
körpassz

Pikkel indultam, és az Á.M. a második
pikket ütötte meg. Rövid gondolkodás
után trükkhöz folyamodott: káróval az
asztalra m ent és onnan a treff kettest hív
ta. E d, szerintem teljesen érthetően, ki
csit tett, a felvevő pedig a bubit.
Ezt a treff szín megölése céljából kien
gedtem . (M ég most sem vagyok biztos
abban, mi a legjobb stratégia, de fogadok,
ha beütö ttem volna a királlyal, ez a felve
vő az induló licit miatt a tényleges treff
kiosztásra játszott volna, és szűrrel telje
sít.) Az Á.M . lehívta a treff ászt és a káro
kat, m ajd pikkel kiadta az ütést Ednek,
aki el kellett, hogy hívjon a kör király alól,
így a felvétel teljesült.
Senki nem szólt egy szót sem. Ahogy
Bili kinyitotta a privát szkórlapját, azon
m editáltam , vajon életében valaha meg
dicsérte-e szépen játszó partnerét. (Azt
hiszem, felvevőként én a harm adik ütés
ben treffet hívtam volna az ászhoz, Kelet
egyke honőrjében reménykedve. Ez eset
ben káróval kézbe, treff hívás, amit Nyu
gatnak ki kell hagynia, és létrejön a fenti
végjáték.)
Frum p beírta a 400-at a plusz rovatba,
és fölé véste az előző parti 90-jét. Ezután
átfutotta a szkórt, ahogy azt sok bridzsjátékos teszi, majd hirtelen elkerekedett a
szeme és elakadt a lélegzete.
A szkórlap plusz oszlopa tele volt szá
mokkal - a mínusz oszlop teljesen üres
volt.

Intermezzo
Négy hónappal korábban vészesen fogyni
kezdett a klubrendezvények látogatóinak
száma, talán mert Frump többet játszott
a szokásosnál. Dr. Ed tökéletesnek tűnő
m egoldással állt elő:
„K itűzünk egy 20.000 dolláros díjat an
nak a tagnak, aki csupa pluszt ír egy fór-
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dulóban.” - m ondta a klubvezetőségi ülé
sen - „nevezzük ezt H ibátlan Szkórnak.
Mindig van legalább 9 asztal, mindig 27
leosztást játszunk. Olyan, m intha egy csa
pat egy baseball meccset hibátlan ered
ménnyel, kétszer 27 ponttal nyer meg.”
„És ha valaki ezt megnyeri?” - ráncolta
a homlokát H enrietta - „H onnan sze
dünk ennyi pénzt?”
Ednek erre is megvolt a válasza: „Van
vagy száz tagunk. M indenkitől beszedünk
200 dollárt. Végül is m indenkinek meg
lesz a nyerési esélye, és mi a valószínűsé
ge ennek a hibátlan szkórnak?? 1 milliárd
az egyhez?”
„Valóban, még sohasem hallottam
ilyesmiről” -szó ltam .
„Ú risten” - sóhajtotta H enrietta, de a
többiekkel együtt ő is igennel szavazott.
A Hibátlan Szkór díjat kiírtuk, a látoga
tottság jelentősen nőtt, E dét pedig zseni
ként tisztelték.

A harm adik leosztás történései ezek után
nem értek váratlanul. Az A.M. 1 pikkel
indult, Frum p pedig 14 ponttal és négyes
pikkel a kezében lepasszolta ezt. Topszkórt írtunk, amit azonban szívesen el
cseréltem volna egy olyan nullára, amely
ben a mi vonalunk ír. Frum pnak már csak
három pozitív írásra volt szüksége a H i
bátlan Szkórhoz.
Az utolsó körben kim aradók voltunk.
„Ahány im át csak ismersz”, mondtam
Ednek, „m indet vedd elő. Frum pnak 24
pozitív írása van”.
Úgy nézett rám, mintha egy kibiztosí
tott kézigránátot adtam volna a kezébe.
„A tagok m egölnek” morogta. „Ha bárki
másról lenne szó, akkor talán megúsz
nám botozással. Kivel játszanak az utolsó
körben?”
„H enriettával” feleltem. „És M imiié
vel”.
Nullszkór Minnie 81 éves volt. Egyet
len klubversenyt sem mulasztott el, és

m ár a kezében volt az ős öreg bifokális
szemüveg, amely m iatt gyakran összeke
verte a bubikat és a királyokat, bár erről
időnként egész jól jö tt le. Eddel együtt
m ögéjük ültünk. Egy szót sem m ertünk
szólni: a két szívm űtéten átesett M innie
sem m in sem idegesítette magát a bridzsasztalnál, de H en rietta mindig ideges
volt, ha Frump ellen kellett játszania.
Osztó: Nyugat. Alt. beli
♦AD865
4D 3
♦754
♦ A 52
♦K B
----- *-------410974
1
4B1054
48
♦KDB93
R 41082
♦K D 1094 ___ I___ l* B 6
♦32
4A K 9762
♦A6
♦873

Dél
Frump

Nyugat
Minnie

Észak
Á.M.

Kelet
Henrietta

24
34

14
34
44(1)

14
passz
44

passz
34
körpassz

M innie a káró bubival indult (m ert ki
rálynak nézte). Frum pnak nem nagyon
tetszett az asztal, de ü tö tt a káró ásszal és
pikket hívott. B eletörődött abba, hogy
impasszt kell adjon, m ert e nélkül sem m i
esélye nem volt.
M innie a királyt tette.
„Gyönyörű” suttogtam Ed fülébe „m i
vel biztos benne, hogy M innienek leg
alább 10 olcsó színű lapja van, most lehet,
hogy nem találja ki az aduelosztást.”
Frum p ütött a pikk ásszal. Az izgalom
kiült az arcára, m ikor adu dáma, adut hí
vott. És H enrietta b etette a tízest!
E d a kezébe tem ette az arcát.
M ikor Minnie kim utatott, Frump k u n 
cogni kezdett. Pillanatok alatt lehívta a
pikk dámát, lopott egy pikket, lem ent a
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treff ásszal, lopott m ég egy pikket és treffel kiszállt, majd az adu ász-kilencessel a
kezében terített 10 ütésért. Két dobásunk
maradt.
Osztó: Dél. Ált. m ans
*73
VAD9
♦1096532
*63
♦AB9852 ----- \-------*D 10
VK64
NY
K V8752
♦KB
n
♦S'7
*84
------ l* B 10975
*K64
VB103
♦A D 4
*A K D 2

Dél
Frump

Nyugat
Hinnie

Észak
Á.M.

1 szan(!) 2*
2 szán
passz(!) körpassz

Kelet
Henrietta
passz

Frump 1 szán indulása term észetesen
szándékos alullicit volt. Az Á.M . 2 szanja
Lebensohl volt, le akart állni 3 káróban.
D e a Frump fejében táncoló dollárban
kók megakadályozták, hogy a megbeszélt
konvenciókra is em lékezzen.
Minnie pikkel indult és Frum p ütött a
királlyal.
„Van sanszunk” m orm ogtam Ednek „
H a megpróbálja m egjátszani az összes
esélyt, nem állunk rosszul”.
Örökkévalóságnak tűnő szünet után
Frum p a káró ászt hívta. M innie a királyt
tette.
„Talán megfogtuk” súgtam „lehet, hogy
lemegy a kör ásszal és körbeengedi a káró
tízest.”
Frump kihúzta a k áró dám át és idege
sen kitette az asztalra.
„Szerencse, hogy én voltam a felvevő”
m ondta önelégülten az Á.M .-nek, miután
b eírta a +270-et. „É n jobban ismerem
M inniet, mint m aga.”
Minnie indignált pillantást vetett rá.

Bilinek azonban m ár csak egy pozitív
írásra volt szüksége. Bilire néztem agyonhasznált mosogatórongyra em lé
keztetett.
A z első két leosztás évekig tartott, így
az összes többi asztalnál befejezték m ár a
játék o t. Mivel Frum p szkórjának a híre
elterjed t közben, a klubtagok úgy köröz
te k az asztal körül, mint a tőzsdekrach
idején a spekulánsok. H enrietta nagyon
idegesnek tűnt. És ebben a döntő pilla
n atb an a sors egy egyenletes 25 pontos la
p o t osztott M innienek.
(A z égtájakat az olvasók kényelme ér
dekében m ódosítottuk)
Osztó: Dél. É szak- D él beliben
*83
V542
♦642
♦ K I 0642
*K B 4
----- 7----- *109752
VD1086
*9
♦KDB73
* *1095
*5
___ “___ *9873
*A D 6
VAKB73
♦A8
*A D B
M innie 2 treffel indult Délen, az Á.M.
2 káróval közbeszólt; passz, passz.
M ondj szánt, M innie, sugalltam felé
szótlanul.
„2 k ö r”
Nyugat passzolt, a zongorahúrhoz h a
sonlóan pattanásig feszült H enrietta p e
dig 3 kört licitált.
Ó, Uram, Minnie, kérlek, licitálj 3 szánt.
„3 szán”
Ed kilélegezte a benntartott levegőt és
hátradőlt. De az Á.M. passza után H enri
etta gondolkozni kezdett.
„N em létezik” m ondtam Ednek, ahogy
m últak a másodpercek.
„4 k ö r”
A kibicek jól hallhatóan felmorajlottak. „Végünk van” m ondta szárazon Ed.
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Mi is 4 körig jutottunk; A második kárót
megütöttem, és lehívtam a kör ász-királyt.
Amikor Kelet kimutatott, újabb adut hív
tam, de ezt Nyugat m egütötte és káróval
rövidített. Mivel az utolsó adum at nem
hívhattam meg, nekiláttam a treffeknek.
Nyugat a harmadik m enetet ellopta és is
m ét kárót hívott - kiadtam két pikket. Az
zal nyugtattam magam, hogy jó ellenjáték
ra semmilyen más játék nem segít.
Együtt figyeltük, ahogy az Á.M. elin
dult a káró királlyal. M innie ezt kihagyta,
a következő kárót m egütötte - és kihívta
az adu bubit. Az Á.M. ü tö tt a dámával és
kárót hívott.
„Soron kívüli hívás” m orm ogta Minnie.
„Enyém volt az utolsó ü tés”
„Hiszen a bubit hívta és azt vitte a part
nerem dám ája” - m ondta Frum p türel
metlenül.
„De én a királyt hívtam ” erősködött az
öreg hölgy.
„H add vegye vissza, Bili, és hadd hívja
a királyt” kérte két kibic.
„Majd ha fagy” vakkantotta Frump.
„Ön jön, Minnie”. M innie nagyon utálta
m agát, de Frumpot még jobban. „Micso
da szégyen” rebegte „kihasználni az öreg
szem eim et”.
„Hívjon m ár” m ondta Frum p zavarta
lanul.
Minnie ellopta a káró hívást és dühö
sen kis adut hívott. „H át tessék. H a üté
sek kellenek, itt van még egy.”
Az Á.M. ütött és sokáig gondolkodott.
Végül újabb kárót hívott, de mindegy
volt, mit hív. Minnie lopott az asztal utol
só adujával és gondolkozni kezdett.
„De hiszen leaduzhat és a treffek m a
gasak” próbáltam halkan mormogni. A
kibicek nem bírtak magukkal és izgatott
suttogásban törtek ki. M innie azonban
egyre tovább gondolkozott.
„Min gondolkozik?” E d szinte zokogott.
„Azt hiszi, hogy a treff blokkol.”
M ondtam , és hideg kúszott fel a nyaka
mon. „Meg akarja adni a pikk impasszt.”

Ed felállt és az asztalhoz ment. „M in
nie, megpucolom a szemüvegedet.”
m ondta gyengéden. L eem elte az öreg bi
fokális szemüveget M innie orráról és el
vitte a szoba legtávolabbi sarkába.
M innie a homályon át az asztalt vizs
gálta. „Partner, milyen treffjeid vannak?”
„Király, tízes, hatos, négyes, kettes”.
Válaszolta H enrietta reszkető hangon.
Minnie a lapjára nézett, majd ismét az
asztalra. „Kis treffet k érek ” mondta h atá
rozottan.
■ ■ ■
Néhány perccel később Eddel együtt
kinyom akodtunk a klub nagy bejárati aj
taján. Az egész napos felhős égért egy szi
várvány kért bocsánatot.
„Tudod” m ondtam „azt hiszem, itt az
ideje, hogy Minnie ingyenes örökbérletet
kapjon.”
„Ez lesz az első dolgunk” értett egyet
Ed „m iután töröltük a H ibátlan Szkór ki
írást”.
Ahogy egy baseball rip o rter mondaná,
Bili Frum p a tökéletességgel kokettált.
De az nem volt partner.

Fordította: Homonnay Géza

Gratulálunk!
A M agyar B ridzs Szövetség örökös háznagya,
dr. Szentpéteri Já n o s és hitvese
1999. m árc iu s B án,
a tóti róm ai katolikus tem plom ban, szentm isén
ünnepli gyém ántlakodalm át, házasságkötésük
60. évtordulöját.
Kedves Gabi néni, Já n o s bácsi!
Ez alkalom ból togadjátok m inden bridzsezönek,
és külön az MBSZ elnökségének,
valam int a B ridzsélet szerkesztőségének
szívből jövő jókívánságait!
Budapest, 1999. m árcius G.
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Januári versenyek
Január hónapban négy versenyt rendeztek az
Ecsed utcai klubban.
A Dunaholding Kupa és az OFFI-Comp
Kupa a Budapesti Páros Versenysorozat két
fordulója volt. Minden eddigi rekordot (vára
kozást) felülmúlt a versenyen résztvevők szá
ma hiszen 88 illetve 83 pár indult a két napra
és két kategóriára osztott versenyen.
Külön érdemes kiemelni, hogy a „B” kate
góriában 61 illetve 59 pár indult és nagyon sok
olyan játékossal találkoztunk, akik nem szok
tak más versenyen elindulni.
Érdemes volt két részre bontani a mezőnyt,
mert így a közel azonos tudású párok között
dőlt el a verseny. Az „A” kategóriában 57-58%
elég volt a győzelemhez, a „B” kategóriában
pedig 59-60% és az első három pár között ál
talában nem volt 1 %-nál nagyobb különbség.
Izgalmast versenyt hozott a másik két ver
seny is.
Az Ifjúsági Párosbajnokság az utolsó leosz
tásban dőlt el. A Trenka-Winkler pár játszott a
Kotányi-Marjai P. pár ellen és teljesen azonos
pontszámmal kezdték az utolsó leosztást. Ok
ezt persze nem tudták. így egyetlen leosztás
ban dőlt el a verseny sorsa.
A Senior Párosbajnokság is szoros küzdel
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met hozott. Az első öt pár között nem volt 1
%-nál nagyobb különbség. Az utóbbi két ver
senyen a vártnál kevesebb résztvevő indult.
Külön szeretnénk megköszönni Bikki Gá
bor sporttársnak, hogy saját készítésű sütemé
nyekkel tette hangulatosabbá ezt a két ver
senyt.

Magyar kategóriaversenyek
1999-ben szeretnénk ha a Szövetség nagyobb
versenyein (IBBF, Sopron, Balatoni Fesztivál)
minél többen játszanának.
Ezeken a párosversenyeken külön díjazzuk
(mesterpont és pénzdíj) az „élő” mesterpont
szerint „B” és „C” kategóriába tartozó páro
kat. „B” kategóriába tartozik egy pár, ha egyik
tagjának sincs I. osztályú vagy magasabb mi
nősítése és „C” kategóriába tartozik egy pár,
ha egyik tagja sem III. osztályú vagy magasabb
minősítésű.
A hivatalos végeredmény mellett külön
rangsort készítünk a „B” és „C” kategóriának
is.
Azzal is szeretnénk ösztönözni ezeken a
párosversenyeken való részvételt, hogy azok a
játékosok, akik mindhárom versenyen elin
dultak díjmentesen indulhatnak az Országos
Párosbajnokság selejtezőjén 1999. december
ben.
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A Magyar Bridzs Szövetség Versenynaptára 1999.
Rendező
Verseny
Horváth Gy.
Szekszárd
5-7.
MBSZ
IBBF - Budapest
11-15.
Harangozó L.
Bp-i sorozat 4.
20-21.
Rényi Károly
Kecskemét
27.
Bari
Istvánná
Vidékbajnokság - B.Boglár
9-11.
április
Poór István
ELTE páros - Budapest
17-18.
MBSZ
Sopron
23-25.
FIGYELEM: A MÁJUSI PROGRAM
AZ EREDETILEG KIADOTTHOZ KÉPEST MEGVÁLTOZOTT!
Kerényi István
M araton - Budapest
1.
május
Marjai György
Balatonkenese
6-9.
Bari Istvánná
Intercity Feszt. - B.Boglár
13-16.
Homonnay G.
Országos Szimultán 1.
22.
Bucskó Mihály
Bp-i sorozat 5.
27-30.
MBSZ
M K D öntő - Budapest
5-6.
június
Szabó János
Soltvadkert
11-13.
Kerekes Zs.
Bp-i sorozat 6.
19-20.
MBSZ
Balatonföldvár
24-28.
Cserkúti G ábor
Salgótarján
2-4.
július
Bánki Zoltán
Győr
10-11.
Andorkó E ndre
Miskolc
15-18.
Százhalombatta
Kovács Gyula
23-25.
Kerényi István
Piliscsaba
augusztus 14-15.
Lévai Ferenc
Tata
19-22.
Gyomaendrőd
Szendrei László
szeptem ber 17-19.
G lattfelder Gy.
Nyíregyháza
24-26.
ELTE Csapat
Poór István
október
2-3.
Bp-i sorozat 7.
Bódis Gyula
16-17.
MBSZ
Vegyes Párosbajnokság
22-24.
Országos Szimultán 2.
Homonnay G.
30.
Vladimpex
Kupa
Falus G ábor
november 4-7.
Eger
András Im re
12-14.
Szentpéteri J.
Keszthely
18-21.
Hülvely István
Bp-i sorozat 8.
27-28.
MBSZ
OPB Selejtező
december 3-5.
Országos Szimultán 3.
Homonnay G.
11.
Hülvely István
Bp-i sorozat Díjkiosztó
18.
Dunaújváros
Pataki A ttila
27.

Dátum
március
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Külföldi versenyek
március
április
május
június
július

23-28.
4-5.
9-11.
16-18.
19-23.
10-14.

7-11.
augusztus
1-7.
szeptem ber 28-4.
25-26.
október
8.
9-10.
23-26.
novem ber (30)-ldecem ber
10-12.

Kitzbühel
Eisenstadt
Smolenice (Trnava - Pozsonytól 50 km)
VBC in Wien
Veiden
Seeturnier - Rust
Pörtschach (Josefiturnier) ?
G m unden
Loiben
Pula 7
Linz
Burghausen ?
Salzburg ?
Wien (C ham pagnetum ier)
Graz ?
K losterneuburg (Babenberger Bridgetage) ?

Magyar Bridzs Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. www.ecosoft.hu/bridge
___________________________ Nemzetközi kapcsolatok:___________________________
Homonnay Géza 1114 Bp., Bartók B. út 15/d. Tel.: 365-8333; 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_________

2 2 . Nemzetközi Budapesti Bridzs Fesztivál
11. csütörtök
12. péntek
13. szombat
14.vasárnap
15. hétfő

Csapatverseny
Csapatverseny
Mitchell Párosversenv
Mitchell Párosversenv
Vegyes párosversenv

15. Sopron Bridzs Kupa fPárosversenvl
23. péntek
24. szombat
25.vasárnap

Mitchell Párosversenv
Mitchell Párosversenv
Mitchell Párosversenv

1999. március 11.-15.
1-5. forduló
6-11. forduló
1. és 2. forduló
3. forduló
két forduló

1999. április 23-25.
1. forduló
2. forduló
3. forduló

4 2 . Nemzetközi Balaton Bridzs Fesztivál
24. csütörtök
25. péntek
26. szombat
26. szombat
27.vasárnap
28. hétfő

Balatonföldvár 1999. június 24-28.
1-5. forduló
Csapatverseny
Csapatverseny
6-11. forduló
Mitchell Párosversenv
1. forduló
Board-a-Match Csapatverseny
2. forduló
Mitchell Párosversenv
két forduló
Vegyes Párosversenv

Magyar kategóriaversenyek: a fenti versenyeken a fő párosversenyeken külön díjazzuk - mesterpont
és pénzdíj - az „élő” mesterpont szerint „B” (a pár mindkét tagja legfeljebb II. osztályú) és „C” (a pár
mindkét tagja legfeljebb IV osztályú) kategóriába tartozó párokat. Természetesen csak a Szövetség
tagjait díjazzuk. Mesterpont szorzók: „B” kategória 0,65, „C” kategória 0,25.
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líálogatáversenyek
A m int m ár közöltük, az idén
június 12. és 26. K özött, M álta szigetén
lesz a 7. G e n e rá li Női Páros, valam int
a 44. G en eráli Nyílt C sapat
és a Női C sap at EB. Az M B SZ
E lnökségének döntése szerint
a szövetség a csapat-versenyekre kifi
zeti a résztvevők nevezési díját.
M inden egyéb költséget a játék o so k ,
m aguk állnak.
A csapatversenyeken való részvétel
jogáért válogatóversenyen kell(ett)
m egküzdeni. A 96 leosztásos
m érkőzésekről következő szám unkban
fogunk beszám olni. A csapatok n ev e
zési díja 40 e zer forint volt. A befolyt
összeget a k ik ü ld ö tt játékosok
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költségeinek fed ezésére kell fo rd ítan i
U gyanazon id ő b en szenior EB is lesz
M áltán, a részvétel ( a kiírásban
foglaltak szerint) szabad, a szövetség
ehhez nem ad tám ogatást.
A V arsóban m árcius 15. és 20. k ö zö tt
so rra k erülő nyílt és szenior páros
E B -re a nevezés nyílt volt,
a nevezéseket a szövetség elküldte.
Szövetségi tám o g atást a m agyar
versenyzők n em kapnak.
A z Ifjúsági V B jú liu sb an lesz,
C sehországban. A z elnökség erre
a versenyre külön válogatót nem ír ki,
de az ifjúsági kapitánnyal
eg yetértésben az IB B F pároson
és az E cosoft p áro so n legjobb
helyezést elért ifjúsági p árok szerzik
m eg a k iküldetés jogát.

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 388-4122, 388-4123 Fax. 250-0272
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EKREN konvenció
a magam módján

___________________ B B IP Z S É H T

M inden más licit m egtartja
jelentését.
Válaszok, ha az ellenfél licitál:
Ez a módozat egyszerű változata az Passz: Ne buherálj, partner (nincs helye
annak, hogy az induló licitáljon).
Ekrennek. Kifejezetten arra a célra készí
tettem , hogy olyan párok használhassák, Kontra: Büntető.
amelyek nem tudnak sok időt fordítani M inor licitek küzdelmiek.
egyeztetésre, vagy nem akarnak sokat va Felüllicit: 1 menetre kényszerít, kérdi a lap
minőségét, teljes erővel kell rá jelent
cakolni ezzel a konvencióval.
kezni.
2 ♦ indulás: M inimum 4-4, maximum 5-5
elosztás körben és pikkben. Mansban Egyéb bemondások: küzdelmiek.
beli ellen nagyon gyenge is lehet, azonos Válaszok a 2 káró - 3 káró után:
szkórban 3-11 FP, bell-m ansban 5-11 FP. 34: Bírja a treffet (3 lap).
H a 3 pontunk van, az legyen egy király, 34: Bírja a kárót.
vagy 5-5 elosztás, felülről pedig az indu- 3 szán: Nem bírja egyiket sem.
lóerő limitál.
Válaszok 2 káró - 2 szán után:
Válaszok az ellenfél passza után:
Passz: Nem feltétlenül gyenge lap, de nem 34: 5 kör, 4 pikk nem limitált. Erre 3 káró
felkérdezés, természetes válaszokkal, van
lát major gémet. 15 rossz ponttal, 6-os
színtalálkozás, 3 kőr/pikk gyenge invit. 3
káróval, 3-4 treffel m ég el lehet passzol
szán természetes, 4 treff/káró = szlemni az indulást.
bevezetés (lásd külön). 4 kőr/pikk leállás.
24: Passztkérő, kiválasztja a kört. Ezt az
induló jó lappal, 5 körrel megemelheti, 34: 5 pikk, 4 kör nem limitált. A válaszok
ugyanazok.
ezért ez sem tagadja az indulóerőt.
34: 4-4 gyenge lap.
24: Passzkérő, kiválasztja a pikket.
2 szán: Felkérdezés, legalább G I, támogat 34: 4-4 erős lap, 8 pont felett.
3 szán: 5-5 gyenge lap
ja az egyik színt 3 lappal.
3 4 : Passzkérő treffel. E rre nem szabad li 4 4 : 5-5 erős lap, rövid treff. Erre 4 káró
last train, 4 szán RKCB körben, 5 treff
citálni, csak treff tám ogatással!!
34: Egy-vagy kétszínű m inor forsz. A cél
RKCB pikkben.
az, hogy szlemet, vagy 3 szánt játsszunk. 4 4 :5 -5 erős lap, rövid káró. Erre nincs last
3 4 /4: Kizárás abban a színben. Az induló
train, RKCB ua.
nagyon jó lappal taktikai okokból Szlembevezetés: ha a válaszoló 2 szánnál
mondhat csak gémet.
felkérdezett, utána bármilyen válaszra 4
3 szán: Zárólicit.
treff kijelöli adunak a kört. Erre kötele
4 4 /4 : Kizárás.
ző 4 kárót mondani, és most a válaszoló
4 4 /4 : Kizárás vagy erős, de szlemre nem
4 kör licitje passzolható szleminvit, 4
alkalmas lap. E kkor mindenképpen
pikk licitje RKCB körben.
meg akarja kontrázni az esetleg még jö Bármilyen válaszra 4 káró kijelöli adunak
vő ellenfelet, ezért erre az induló nem
a pikket. Erre az indulónak 4 kört kell
küzdhet az ötös magasságon.
m ondania, erre 4 pikk passzolható
4 szán: 10 ütés egy (zárt) m inor színnel. 5
szleminvit, 4 szán RKCB pikkben.
treffig kényszerít.
Megjegyzések: A 3 káró és a 4 szán vá
5 4 /4 : Kizárás.
lasszal, valamint a szlembevezetés vázolt
módszerével a szakirodalomban még
Válaszok, ha az ellenfél kontrázik:
nem találkoztam. Lehet, hogy van jobb,
Passz: Káró (min. jó ötös szín) célszerű az
de ezek kipróbált eszközök, amelyek ha
indulónak is elpasszolni.
tékonynak bizonyultak a gyakorlatban.
Rekontra: Választást k ér a m ajorok közül
Vikor Dániel
a kettes magasságon.
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A tornavezetok
védelmében
Az utóbbi időben nagyon sok panaszt hal
lottam a tornavezetok ítéletei miatt. A leg
több esetben nem valamilyen konkrét sza
bály helytelen alkalmazását rótták fel ne
kik (sajnos a legtöbb játékos nem is ismeri
a szabályokat), hanem a szerintük rossz
helyzetmegítélést. A legtöbb probléma a
habozást követő helyzetekből adódik.
A szabálykönyv szerint:
„Kívánatos, bár nem mindig kötelező,
hogy a játékosok egyenletes tem pót és vál
tozatlan kifejezésmódot használjanak.”
„Ha a tom avezető megítélése szerint
egy játékos a rendelkezésre álló és logikai
lag egyenértékű megoldások közül olyat
választott, amelyet bizonyíthatóan partne
rének megjegyzése, magatartása, tempója
vagy egyéb hasonló ténykedése sugallha
tott, írjon elő m ódosított eredményt.”
Természetesen minden játékos úgy gon
dolja, hogy a lapjával jogosan licitálta azt,
amit éppen licitált. Igazukat később egyre
nagyobb hangerővel próbálják bebizonyí
tani a tornavezetőnek, ellenfeleik pedig az
ellenkezőjét bizonygatják. Szegény torna
vezető a két fél vitája közben a tényeket is
csak nehezen tudja pontosan megállapíta
ni, megfontolt döntést hoznia pedig még
nehezebb. Több megértést kellene tanúsí
taniuk a versenyzőknek. A játékosok ma
guk is napokig vitatkoznak, hogy mi lett
volna a helyes licit vagy játék, miért várják
el a tornavezetőtől, hogy a verseny feszí
tett ritmusában, az ideges versenyzők in
dulatai közepette minden esetben jól ítélje
meg az adott helyzetet. A szabályok isme
retét számon lehet kérni a tomavezetőktől, de bizonyos helyzetek megítélésében
nem várható el tőlük 100%-os biztonság.
Ezt támasztja alá maga a nemzetközi sza
bálykönyv is. Nem tudok még egy sportról,
ahol a szabályok eleve rendelkeznek arról,
hogyan lehet a tornavezető (bíró, zsűri)
döntését - egyet nem értés esetén - azon
nal megtámadni. Ezért találták ki az Óvási
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Bizottságot, amelyet minden versenyen
össze lehet hívni.
Ez bizonyítja, hogy a szabályalkotók
tisztában voltak a játék bonyolultságával.
Az utóbbi évek óvási ügyeit szemlélve
úgy tűnik, az óvási bizottságok sem hoz
nak egységes döntéseket hasonló helyze
tekben. A tornavezetőtől ilyenformán vég
képp nem várható mindig hibátlan döntés.
Egyebekben pedig: ne a verseny közben,
egymást túlharsogva bizonyítsuk igazun
kat! Viseljük el a tom avezető döntését, és
ha kétségeink vannak, az óvási bizottság a
megfelelő fórum igazunk bebizonyítására.
M ás. A másik fontos probléma a konven
ciókártya hiánya és ehhez kapcsolódóan a
téves felvilágosításból adódó helyzetek. A
szabályok szerint: „A partnerek közötti
különleges - akár kifejezett, akár hallgató
lagos - m egállapodások legyenek teljes
terjedelm ükben és szabadon az ellenfelek
szám ára hozzáférhetők....
M inden játékos köteles az összes, a
partnerek közötti különleges megállapo
dásokon vagy az együttes tapasztalatokon
nyugvó értesülést közölni”
E rre a célra szolgál a konvenciókártya,
ami megkönnyíti a tájékozódást, és leh e
tővé teszi, hogy ne kelljen minden egyes li
citnél (kijátszásnál) hosszasan érdeklődni.
A probléma nem is az eltitkolásból szár
mazik (ez csalás), hanem a licittévesztés
ből és az „elfelejtett” konvenciókból. A
tornavezetőknek a konvenciókártya alap
ján kellene megítélnie, hogy mi is tö rté n t
valójában, licittévesztés vagy téves felvilá
gosítás. A két eset között óriási az eltérés a
büntetés kiszabásakor, és ha nincs ko n 
venciókártya, a tornavezetőnek a játé k o 
sok (néha ellentm ondó) állításaiból kell
kiszűrnie, hogy melyik esettel van dolga.
Téves felvilágosítás esetén az első szabá
lyos alkalommal közölni kell azt az ellen
felekkel Saját tévedésünket azonnal ki kell
javítani, amikor rájövünk tévedésünkre,
partnerünk tévedését pedig, ha felvevővo
nalra kerültünk, akkor a licit végén, az in
dítókijátszás előtt, ha ellenvonalra k erü l
tünk, akkor a játék befejezése után. H a az
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ellenfelet kár éri a téves felvilágosítás mi
att, akkor kárpótlás já r neki.
Licittévesztésünket nem kell közölni az
ellenfelekkel. Ez kicsit hasonlít a blöffre,
de a továbbiakban kerülni kell, hogy licit
tévesztésünket jelezzük partnerünknek,
vagy partnerünk téves értelmezését továb
bi licitjeinkkel próbáljuk helyrehozni.
A licittévesztésért az ellenfeleknek nem
jár kárpótlás.
A tomavezetők és versenyzők helyzetét
is megkönnyítené, h a az előírásoknak
megfelelően m inden p ár a verseny előtt
kitöltené a konvenciókártyát és minden el
lenfele ellen kitenné az asztalra. Egyrészt
a tornavezető vita, szabálytalanság esetén
könnyebben eldönthetné, hogy mivel áll
szemben, másrészt h a mindig a verseny
előtt töltenénk ki a konvenciókártyát, még
a klubversenyeken is (nem a régi partner
rel kitöltöttet használnánk) kevesebb len
ne a licittévesztés.
A szövetség évek ó ta próbálja ezt elérni,
de nem sok sikerrel. A párosbajnoksá
gokon kötelező előre leadni minden pár
nak egy konvenciókártyát, egyet pedig ma
gával hordania. így n em lehet arra hivat
kozni, hogy otthon felejtette. Az 1998-99es Butler Párosbajnokságon volt olyan
pár, amelyik nem a d o tt le konvenciókár
tyát. Adódott azonban problémája, és el
kellett dönteni, hogy téves felvilágosítás
volt-e vagy licittévesztés. A pár nem ka
pott büntetést, sőt egy héttel később be
mutathatta kitöltött konvenciókártyáját,
amellyel igazolta saját verzióját a licitté
vesztést, amiért nem já r büntetés.
Az ilyen esetekben, h a eltévesztem a li
citet, partnerem m egfelelő felvilágosítást
ad ugyan, de ezt nem tudom csak szóban
alátámasztani, etikusabb lenne a licit befe
jezése után felhívni az ellenfelek figyel
mét, hogy mi is a helyzet valójában.
A tornavezetőknek (Óvási Bizottság
nak) pedig büntetést kellene alkalmazniuk
hasonló esetben.

Hajlik GábDr

Csapásváltás
válasz Kovács Andrásnak
Kedves Andris, valóban örömet szereztél
ajándékoddal a BRIDZSÉLET 1998. no
vember-decemberi számában. Igazán jól el
talált ünnepi ajándék a beszorítással teljesí
tett három szán! Két különböző beszorítási
lehetőséget is mutatsz, ráadásul mindkettő a
szívemnek oly kedves, megfoghatatlan érté
kek ellen irányuló - eszmei - beszorítás...
A világért se zavarjon, hogy a versenyasz
talnál elrontottad ezt a nehéz partit. Egyéb
ként - bizonyos értelemben - nem is rontot
tad el... Ugyanis - mostanában sok időm van
elemezni - azt hiszem, mindkét beszorítás
csak illúzió... Egy váratlan csapásváltással
mindkettő elől kitérhet a gyakorlott hajós...
Képzeld azt, hogy én ülök a kormánynál
(Északon)...
Osztó Kelet, általános beli
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Mint írod, a kör bubi indulást viszi az ász, a
kör visszahívást üti a király és a káró ász lehí
vására Dél treffet dob.
Első terved: káró a dámához, üt a király,
kör vissza, üt a dáma (rá pikk! az asztalról),
káró bubi és káró Észak tízesének. Ezután
Északot a káró ötös hívásával beszorítod aki esetleg nem veszi észre, hogy a treff do
bás épp oly végzetes, mint a pikk.
Célodat időben felismerve, a káró király
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után váltok csapást az ég vizein... nem kört
hívok, hanem kis pikket! Látszólag semmi
változás, hiszen magad is hívhatod a kört
(pikket dobva), majd káró bubit és kis kárót.
De pikket hívok újra és idő előtt szűnt meg a
pikk átmenet. Ha a káródat hívod, eldobom
a pikk dámát... Treff királyt rajtad ha
gyom... Kis treffet ütöm és treffel kézbe
teszlek... Van néhány variáció (például a kör
dámát nem hívod le) de a beszorítás minden
képpen összeomlik...
Második terved: a káró ász után körbeen
geded a pikk bubit (bölcs megjegyzésed
alapján nem hagyom ki) majd kör hívásomra
az asztalról treff(!) dobás majd három menet
pikk lehívása alatt „kiszenvedek”: ha kárót
dobok, külön ütsz a bubival és a dámával, ha
meg treffet dobok, treffet hívsz, és káró
kényszerhívásba fogok kerülni.
Ugye látod már a csapásváltást: a pikk bu
bit megütvén visszahívom a színt. Három
menet pikk? Vígan eldobom a kört! Kézben
maradsz, elveszed a körömet? Utána mit
hívsz? Le kell mondanod a teljesítésről...
A minél későbbi találkozás reményében, a
régi barátsággal ölel:

O.G.
Vagy mégsem? Kedves O.G. - no nem éppen
onnan fentről -, talán mégis az első elemzés
volt pontos, bár nem volt kellően terjedelmes.
Vegyük az első változatot: ha az ötödik
menetben kis pikket hívsz, kedves Észak,
Keleten ütök a bubival, lehívom a pikk ki
rályt, a kör dámát, erre az asztalról treffet
dobok, majd káró bubi-kis kárót játszom. Ez
most az állás:
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Északon most választhatsz: pikkel, vagy
treffel teszed az asztalra a felvevőt (a treff
ászba persze el kell dobni a királyt, de ez
nem olyan nagy feladat), mindenképpen
ütök kilencet, nevezetesen: négy pikket, két
kárót, két kört és egy treffet. Ez az ellenjáték
tehát még nem hoz megoldást.
A második változat sem ígér több sikert.
Most a negyedik menetben nem kárót hívok,
hanem körbeengedem a pikk bubit, és Te
pikket hívsz vissza. Maradjunk abban, hogy
ezt az asztalon ütöm, lejátszom a három pik
ket kézből eldobván egy kört és egy kárót.
(Azt mondtad nemde, hogy a negyedik pikk
re eldobod a körödet.) Ez most az állás:
**♦K108
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Most kis treffet hívok az asztalról. Meg
ütöd, kedves Észak? Jó. És mit hívsz? Kárót,
vagy treffet? A káró hívás nem sok jót ígér,
akár a királyt, akár kicsit hívsz. Ha treffet ját
szol vissza, ütök a királlyal, és kárót hívok a
dámához. Ha ütsz a királlyal, végállásban
nincs jó hívásod. Ha kihagyod, ismét kárót
hívok, s nem tudsz elvágni a kezemtől.
De tegyük fel, más utat választasz, és a
fenti állásban kihagyod a treffet. Ütök a ki
rállyal, és kis káró hívással gyakorlatilag elő
állítom az előbbi helyzetet. Az öt lapos vég
állásban a kár a kör dámát is lehívhatom, ká
rót dobván az asztalról, mert Te, kedves
Észak, beszorulsz. Ha az ász mellől treffet
dobsz, treffel, ha kárót, káróval kapod meg
az ütést, mindenképpen teljesítek. Mindazo
náltal lehetnek még ennek a játszmának for
dulatai, ha valakinek van ötlete, szívesen
közreadjuk.

A szerk.

BiztostpontBadóperten
Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejlődő
szállodavállalata.
A cég 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.
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Eredménylisták
1999. január-február
M k s J J 4

1. Dumbovich-Linczmayer
2. Gulyás-Szalay
3. Hajdú-Kelen K.
4. Fagaras-Kovács A.
5. Gál-Winkler
6. Geró-Koltai-Iúth 1.
7. Harangozó-Szilágyi
8. Homonnay-lakatos-Nikolits
9. Dienes-Monori
10. Bartis-Kisgyörgy-Varga 1.
11. M acskásy-M agyar-Szappanos
12. Lévai F.-Marjai Gy.
13. Bárczy P-Jakab
14. Mezei-Honti
15. Csepeli-Kovács M.
1 6 .Trenka-Vikor
17. Kepecs-M irk-Sztrapkovics
18. Holyinka-Szalka-Szász Gy.
19. W elker J.-K.-O.
2D.Lévai J.-Vinkler
21. lopolyi-Kardos
22.Komor-Vida
23.Kemény-Rásonyi-Siba
24.Kováts Z.-Nyárádí G.
Zempléni-Ormay
26.Birö-Demeter
27.Lelkes-M érey
28.Blancz-W ellner
29.Baiásy-Szamos
30.Talyigás-Talyigás
31. Osskú-Pogány-Poroszlay
32.Kotányi B.-Szöts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kertes-Vég
Hegedűs-Zeller
Réti-Gabos
Benedek-Bozzai
Anders-Cziftra
Nyárádi l.-Nagy 1.
Bárány-Kerényi

9. Kuttner Gy.-Széles
9. Csiszár-Tarnay
10. Gélya-Ecsedi
11. Hegedűs O.-BalásyZs.
12. Földi-Zöld
177 13. Germadics-M agyari
157 14. Bártfai-Q uittner
150 15. Liska P.-Lukácsi
142 16. Pánczél-Szikszay
129 17. Bárdossy-Boúc
122 18. Koczka-Szombati
111 19. Kapos-Patzkö
103 20.Bódis-M inarik
101 21. Macskásy hp.
93 22.Kelen-Kelen
51 23. D rasnyJ.-V arsányi
32 24.Csöka-Fogarassy
30 25.Bánkövi-lványi
14 26. Jónás-N em es
- 0 27.Falus-Szabú L.
-1 8 28. Ferenci-liska I.
- 2 9 29.Németh-Béda
- 3 5 30.Csipka Sz.-Ragályi
- 4 2 31. Gyulay-Kotányi Z.
- 4 4 32.Bujdosó-Ríborics
-8 5
-9 0
- 9 2 1. Kerekes-V arga S.
-101 2. Pallos-Takács
-101 3. Hámori-Fris
-1 0 4 4. Gyulai-Lénárt
-1 2 5 5. Tóth J.-M ihályfi-Varga T.
-12B 6. Bárczy-Csehó
-1 3 3 7. M akara-Kocsis
-1 3 5 8. Szabó l.-Szönyi
-1G 9 9. Andrási-M olnár
-1 8 5 10. Gondel-Pál S.
11. Bikki G.-Zách
12. Gyárfás-Kalmár
230 13. Jakus-W íener-Hegedűs
139 14. Golcsikné-Kádár
121 15. Arató P-Mihály T.
104 16. Rosta-Pái L.
99 17. Sándor-Bohner
95 18. Bíró E.-Reviczky Gy.
91 19. Tichy E.-Horváth A.

85
78
59
57
48
43
33
26
-2
-3
-1 9
-3 1
-3 3
-4 5
-5 5
-5 8
-6 6
-7 0
-8 4
-1 0 0
-1 0 6
-1 2 2
-1 3 8
-2 3 5
-2 4 0

205
195
153
126
124
90
03
69
52
26
15
15
14
3
2
-8
-1 9
-2 7
-3 1
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2D. Kovács B.-Kovács G.
21. Kákúczky-Turjánszky
22.Láng-Szabá J.
23. Jalsavszky-Révai
24.Bánkiné-Petö
2 5 .Szabados E.-Tihanyi
2G.Balázs-Fazekas
27.Kolosí-Nagy 1.
28.Bleyer-Krieger
29.B leuer M-Gráf
3B.lendvai D.-Rózsa I.
31. Rúna-Székely Í.-Oláh L.
3 2 .Tóth A.-Valet

-4 2
-4 3
-4 3
-4 5
-B 8
—68,19
-7 G
-1 0 4
-1 1 8
-1 3 7
-1 3 9
-1 5 8
-1 7 4

TTT z ) c t / / 7 / v

1. Kerti-Vékony
2. Kovács J.-Beck M.
3. M oharos-Pataki
4. Hülvely-Fodor
5. Bíró-Gombás
G. Brbán-Szabó S.
7. Vörös-Forgács
8. Vass-Ooby
3. Villáoyi-Nádasi
Ifl. Poór-Petrás
11. Dörnyei-Börnyei
12. Ligeti-Soterius
13. Kraicsovits-Telegdi
14. Andrásfai-Varga L.
15. Békésiné-Szabados
1B. Rónai-Soproni
17. Földesi-Klein
18. Kleinné-Éliás-Jusztin
19. Baksay-Pákozdi
2 0 .M adarász-Fekete
21. Kerényi-Gárdns
22.Györi-Gosztonyi-Turcsányi
23.M árkos-Csongrádi
24.Nyárádi G-Hegedűs L.
25.Siba-Sík
2B. Fövenyi-Pásztor
27. Bencsik-Gábler
28.Beck A.-Trencséoi
2 3 .Hazai-Újlaki
30.Révai-Ferge
31. Szurdí-Szurdi
32.V aár-Susits

230,0
148,4
97,0
89,9
67,0
55,8
53,7
35,1
20 ,4
16,0
15,5
10,0
7,0
2,0
0,0
- 8 ,0
- 8 ,9
-1 5 ,0
-1 8 ,0
- 2 2 ,0
- 2 8 ,0
- 3 5 ,0
- 6 4 ,0
- 7 4 ,0
- 7 4 ,0
-8 1 ,0
- 8 9 ,0
- 9 7 ,0
- 9 8 ,0
-1 8 0 ,0
-1 2 9 ,0
-1 3 2 ,8

fíutlfr IV fpsztoilx
1. Hódosi-Pataki-Szurdi
2. Böszörményi-Karajanuisz
3. K iss-Springer
4. Éless-Kertósz
5. Haiuszné-Takácsi
6. Balogh-Popper
7. Barna-Erdős
8. Ötvös-Gombár
9. Keil-Marjai P.
10. Szegedi-Szentes
11. Bartha-Kövesdi
12. Kiss l.-M észáros
13. Bonc A.-Bodc P.
14. Burián-Vatai
15. Szántó-Vógh
16. Bödö-Gáspár-Németh
17. Barkó-Ormns
18. Solt-Tamássy
19. Juvancz-Nagy
20.Kabai-Kovács
21. Nikoiits É.-Somhegyi
22.8álint-Hivessy
2 3 .Kállai-Török
24.Hitmann-Tala
2 5 .Kelen D.-Marjai G.
26.M aros-Pátkai
27. Jung-Örtel
28.Söpkézné-Tölgyesi
29.B artha-0essew ffy
30.Bajorné-Frey
31. Illyetalvi-Mráz
32.Surányi-Vajda
33.Eleöd-Ioron
34.Apjok-Hajdú
35.Horváth-Tóth
36.Kormos-Zoller
37.Korucz-M öricz
38.Ember-Kállay
39.A rtherné-M észáros
40.0rlai-Vashegyi
41. Baán-Gróbier
42.Czakóné-Simnnidesz
43. Lovas-Salamon
44.Kerekes-Lázár
45.8nvál-Pongrácz

212
183
180
176
157
155
154
152
148
136
126
125
121
97
95
93
90
86
80
74
72
69
69
68
66
65
57
49
44
43
35
34
26
14
8
7
-1 0
-1 7
-2 5
-3 0
-3 4
-3 6
-3 6
-3 8
-3 9
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-3 9
-4 0
-4 8
-4 8
-4 8
-4 9
-5 6
-7 2
-7 8
-1 0 3
-110
-116
-116
-1 1 8
-121
-1 2 7
-1 3 4
-1 3 8
-1 4 0
-1 5 5
-1 5 7
-1 7 7
-2 0 3
-2 2 0
-2 8 7

46.Kárulyiné-Rauscher
47. Dézsí-Ligeti
48.Bay-Fodor
49.Garami-Hunyaúvári
SO.Szentmiklósyné-Dláh
Sí. Füzes-Haraszti
52.Dobóczky-Seres
53.M allászné-Felméri
54. Hazai-Pártos
55.M eskó-Pós
56.Germ án-Perényi
57. Saródi-Saródí
58 Zalaí-Peter
59.Szendrei-Zam arecz
GO.Kerényi-Kerényi
01. Herczeg-Szatmáry
62.Ferenczy-Frisok
G3.Koncz-Koncz
G4.Szabö-Nádasi
65.Kovács-Földesi
GG.Lukács-Répássy
67. Kovács-Magyar
6B.Szalai-Samu
GO.Farkasné-Czige
70.Hámoríné-Hámori

1. Rosta-Hajdú
2. Mezei-Honti
3. Vikor-Zfild
4. Árvay-Horváth
5. Széles-Kuttuer
0. Dalogh-Nyárádi
7. Beck-Argay
B. Kotányi-Bánkí
9. Szalay-Wiokler
10. Csehú-Zsák
11. Rásonyi-Hegedüs
12. M arjai-M arjai
13. Martinkó-Szabó A.
14. Beck-Bozzai
15. Drasoyi-Talyigás A.
16. Juhász G y.-Juhászí.
17. Dömütöri-Plesz
18. Kántor-Kállai
19. Bay-Fodor

1142,2
1132,3
1105,1
1104,2
1084,5
1061,9
1039,4
1034,5
1030,7
1026,6
1016,0
1010,6
1002,3
984,9
976,3
957,6
955,4
943,1
936,1

62,21
61,67
60,19
60,14
59,07
57,84
56,61
56,35
56,14
55,92
55,34
55,04
54,59
53,64
53,18
52,16
52,04
51,37
50,99

20.Éless-lványi
21. Schubert-Borbély
22.S erdült-Jancsú
23.M ádi-Solti
24.Rózsa-Hnrváth
25.Nyárádi-Hegedüs
26.Kemény-Gál
27.Király-K arm acsi
28.Szabó L.-Szabú Cs.
29.K irschner-B okur
30.A ndrási-M ulnár
31. Nagy L.-Kuvács Gy.
32.Visnyovszki-W ér
33.Szvitacs-Vági
34.B odor-Szalár
35.Papp-Vétek
36.Király-Czár
37.8enedek-Révész
38.Pataki-Bánhegyi
39.Kerényi-Bikki
40.Zách-Fekete
41. Nagy-Csóka
42.Jankó-M akay
43.Tasnádi-M agyar
44.Bánúczki-Pukánszky
45.Homonnay-Szemmelveisz
46.Czímer-FUIop
47.Piesz-Rum bauer
48.*

931,5
9 2 0 ,9
917,8
911,6
9 0 4 ,4
8 9 9 ,8
8 9 0 ,3
8 87,3
884,7
8 8 2 ,4
8 79,5
873,1
8 6 4 ,3
8 5 0 ,6
8 5 0 ,2
8 4 4 ,3
836,1
8 2 6 ,8
8 2 4 ,5
8 2 3 ,3
620,1
815,1
799 ,9
790 ,9
783,0
774,2
764,6
739 ,5
734 ,4

50,74
50,16
49,99
49,65
49,26
49,01
48,49
48,33
48,19
48,06
47,90
47,55
47,08
46,33
46,33
45,99
45,5 4
45,03
44,91
44,8 4
44,67
44,40
43,57
43,08
42,65
42,17
41,64
40,28
40,0 0

DUNAHOLDI NG BRÓKERHÁZ KUPA 1 9 9 9
A C S OP OR T
1. Szalay-Szilágyi
2. Bartók-Zsák
3. Argay-Gál
4. M arjai-M arjai
5. Kuvács-Kuttner
6. Kováts-Nyárádi
7. Réti-Gabos
8. Hegedűs-Kemény
9. Zempléni-Ormay
10. Rásnnyi-Bárczy
11. Gyulay-Kotányi
12. Dörnyei-Dürnyei

253,91
252,47
2 5 2 ,2 9
2 4 6 ,2 5
238,01
2 37,82
237,40
2 3 3 ,4 2
2 3 0 ,2 0
2 2 9 ,6 9
227,35
2 2 2 ,5 5

57,71
57,38
57,34
55,97
5 4,09
5 4,05
5 3,95
5 3,05
52,32
5 2,20
51,67
5 0,58
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1 3 .Bárczy-Benedek
14. Mezei-Henti
15. M acskásy-M acskásy
IB.flndrásfai-G ráf
17. Bánkíné-Bozzaí
1B. Bartis-Varga
19. Beck-Csehó
ZO.Fodor ll.-Híilvely
21. Nyárádi-Nagy II.
22.8lancz-Dessewffy
23.Hegediis-Balásy
24.Kálmán-Szamos
25.Czimer-Szalka
26.Beck A.-Tarnay
27.Dienes-Vikor
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222,01
221,88
220,23
215,48
213,86
213,52
212,60
208,53
205,13
198,57
198,31
194,76
191,27
188,30
178,00

50,46
50,43
5 0,05
48,97
48,60
48,53
4 8,32
47,39
46,62
45,13
45,07
44,26
43,47
42,8 6
40,00

547,63
545,57
545,44
539,00
537,84
537,11
530,32
529,86
528,23
521,80
520,47
510,53
507,38
502,19
500,78
500,67
494,00
490,89
490,12
489,90
489,33
480,45
478,95
477,59
475,19
472,33
468,45
466,67
464,97

59,27
59,04
59,03
58,33
58,21
58,13
57,39
57,34
57,17
56,47
56,33
55,25
54,91
54,35
54,20
54,19
53,46
53,13
53,04
53,02
52,96
52,00
51,83
51,69
51,43
51,12
50,70
50,51
50,32

B CSOPORT
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6 0 .Hámori hp.
61. A rtnerné-M észáros

464,69
462,41
456,40
454,09
452,98
450,01
449,31
448,78
446,39
444,87
440,45
439,42
435,80
434,06
430,35
430,24
429,77
427,12
426,97
424,18
421,18
419,51
415,10
413,73
412,74
405,13
403,37
400,70
397,63
379,20
368,34
347,78

50,29
50,04
49,39
49,14
49,02
48,70
48,63
48,57
48,31
48,15
47,67
47,56
47,16
46,98
46,57
46,56
46,51
46,23
46,21
45,91
45,58
45,40
44,92
44,78
44,67
43,85
43,65
43,37
43,03
41,04
39,86
37,64

250,86
250,83
247,97
247,06
245,49
243,97
235,52
229,40
226,24
223,54

57,01
57,01
56,36
56,15
55,79
55,45
53,53
52,14
51,42
50,80
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1. Argay-Siba
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7. Réti-Gabos
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10. Gulyás-Hegedűs
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11. Beck-Tarnay
12. Gál-Winkler
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222,67
221,SS
220,99
216,78
214,68
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203,94
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194,74
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188,05
184,38

50,61
50,35
50,22
49,26
48,79
47,95
47,45
46,35
46,02
45,13
44,26
43,38
42,74
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538,37
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528,23
522,42
520,54
520,31
516,45
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507,04
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504,69
503,53
502,11
499,36
497,89
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496,21
494,21
492,50
489,08
487,56
486,08
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481,18
473,65
471,05
466,52
465,54
464,77

59,68
58,27
58,09
57,17
56,54
56,34
56,31
55,89
55,19
54,87
54,77
54,62
54,49
54,34
54,04
53,88
53,85
53,70
53,49
53,30
52,93
52,77
52,61
52,15
52,08
51,26
50,98
50,49
50,38
50,30

B CSBP BBT
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2. Csehó-Fazakas
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7. Ütvos-Bozzai
B. Szikszay-Tóth
9. Hittmann-Tala
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17. Kotányi-Túth 1.
18. Iványi-Kapcsos
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20.SQpkézné-Tülgyesi
21. Szatmáry-Szentes
22.Balogh-Popper
23. Jakus-Pál
24.Gira-M akra
25.Szabö II.-Szabó
26.Visnyovszki-W ér
27. Juvancz-Pavlik
28.Beck-Trencséni
29.Nagyzsadányi-Bakos
30.Rényi-Várkonyi

31. A rtnerné-M észáros
32.Nem es-Pallús
33.Szabó-Nádasi
34.K iss-M észáros
3 5 .Gyenge-M észáros
36.Kerényi-Gárdos
37.Kurucz-D razsián
38.Barkó-Fazekas
39.Kovács-M űricz
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41. Nagy-Fodor
42.Kállai l.-Horváth
43.Gyulay-Macskásyné
44.Hámori hp.
45.Éless-Jung
4G.Gáspár-Németh
47.8ánhegyi-Plesz
48.0arúk-Novottny
49.Gyulai-Lénárt
50.K irschner-Bokor
51. Koncz K.-Koncz P.
52.Varga-Szabó 1.
53.Herczeg-Szatm áry
54.Farkasné-Csige
55.Czunyi-Kotányi
56. Jusztin-Surányi
57.Zalai-Várnai
58.8aksay-Korm os
59.Surányi-Surányi

463,66
455,13
454,73
452,81
451,47
445,95
445,65
444,91
443,45
440,95
439,86
436,75
436,50
432,28
432,13
431,75
429,43
427,30
426,20
417,07
404,14
404,03
401,42
401,01
393,13
391,04
384,62
380,90
376,20

50,18
49,2 6
49,21
49,01
48,86
4 8,26
4 8,23
48,15
47,99
47,72
47,60
47,27
47,24
46,78
48,77
46,73
4 6,48
4 6 ,2 4
46,13
45,14
43,74
43,73
4 3,44
43,40
42,55
42,32
41,63
41,22
40,71

1. Trenka-W inkler
2. Kotányi-Marjai
3. Szikszay-Pánczél
4. Hegedíis-Tichy
5. Hegedűs-Balásy
6. Szegedi-Szentes
7. Bóna-Rozsnyai
8. Huzsa-Szabó
9. Ruzsa-Tichler
10. Bakó-Horváth
11. Tóth-Horváth
12. Hajdú-Varga
13. Kerényi-Marjai
1 4 .Fodor-Nyárádi

190,00
106,00
104,00
102,00
167,50
156,50
149,00
148,00
146,50
145,00
141,50
139,00
133,00
116,00

6 0,90
59,62
58,97
58,33
53,69
50,16
47,76
47,44
46,96
46,47
45,35
44,55
42,63
37,18
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4 4

Q i7 \r r n i?

v t jj p a

1. Macskásy hp.
2. Bárczy Márton
3. Gabos-Kuttner
4. Blancz-W ellner
5. Nemes-Zách
6. Bánkiné-Bozzai
7. Jancsó-Serdült
8. Gundel-Pál
9. Éliás-Kleinné
10. Oláh-Ötvös
11. Bleuer-Fövényi
12. Arató l.-Aratú II.
13. Béda-Bálint 1.
14. Pallós-Barkó
15. Andrásfai-Grát
16. Bikki-Baán
17. Juvancz-Pavlik
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20.0örnyei-K rajcsovits
21. Róna-Oláh
22.Jankó-M akay
23.Szaból. hp.
24.Tölgyesi-Söpkézné
2 5 .Hámori hp.
26.M allászné-0örnerné
27. Székely-Székely

7000

355,34
354,71
351,29
350,61
349,58
345,42
343,92
338,56
333,72
329,00
323,30
323,24
319,50
319,31
319,17
316,95
316,72
316,00
311,75
303,70
289,67
282,83
276,30
272,45
252,01
249,69
246,46

56,95
56,84
56,30
56,19
56,02
55,36
55,12
54,26
53,48
52,72
51,81
51,80
51,20
51,17
51,15
50,79
50,76
50,64
49,96
48,67
46,42
45,33
44,28
43,66
40,39
40,01
39,50
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2487,6
2449,2
2448,3
2436,4
2435,4
2432,5
2430,2
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2387,0
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5 3,63
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52, B2
52,61
52,41
52,01
51,94
51,87
51,84
51,64
51,64
51,53
51,26
51,22
51,08
51,02
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50,87
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5 0,36
4 9 ,8 4
4 9 ,8 3
4 9,69
4 9,54
4 9,53
4 9,39
4 8,85
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48,40
48,36
48,11
48,00
47,52
47,44
47,16
47,07
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45,8 0
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45,2 3
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2018,6
2017,9
2009,0
2007,5
1973,3
1958,5
1942,3
1846,9
1845,6
1826,8

44,50
44,49
44,29
44,26
43,50
43,18
42,82
40,72
40,69
40,27

hU m orzsá k
(Bánki Zoltán gyűjtése)
Olaszországi kaland
Lehet, hogy Budapesten esett meg az eset,
de annyival jobb így a cím...
Belladonna-Garozzo ellen élmény volt ját
szani.
Egy jó magyar páros 4 kárót vett fel a világ
hírességek ellen. Megtörtént az indítókiját
szás, leterült az asztal, a magyar felvevő
megpróbálta végiggondolni a lejátszást. De
erre nem maradt ideje, mert az ellenjátékos
Belladonna angolul megszólalt emígyen:
- Amennyiben Önnél van a treff király, Ön
tízet üt.
Hősünk felmutatta a treff királyt, tokolás...
Azóta több év(tized) telt már el, s a felvevő
azóta sem tudott rájönni, hogy' lehetett vol
na a partit teljesíteni...

Dohányzást harapással...
E sorok írója szemtanúja volt annak az eset
nek, amikor egy ifjú pesti éljátékos egy ve
gyespáros versenyen barátnőjét, aki akkor
már szintén bridzsezett, sajátos módon bír
ta rá arra, hogy ne gyújtson rá egy cigire:
több érve bizonyára nem lévén, belehara
pott barátnője karjába. A ,,sztori” itt nem
ért véget, ugyanis az ifjú ekkor komoly po
font kapott a női erények egy védelmezőjé
től, egy másik éljátékostól. Még itt sincs vé
ge: az ifjú és barátnője azóta férj és fele
ség...
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Varsó - március 15.-20.

E z történt a nagy pároson

Varsóban március 15. és 20. között rendez
ték meg a 10. nyílt és az 5. senior Európabajnokságot, amely a Prokom Software
nevet viselte. A nevezési díj a nyílt páro
son 400, a senior versenyen 300 svájci
frank volt. A rendezők a nyílt verseny
A döntőjében az első 44 helyezettnek, a
B döntőben 50 párnak ígértek pénzdíjat,
az első három helyezett rendre 10 ezer,
8 ezer és 6 ezer svájci frankot kapott, s a
B döntő érmesei sem panaszkodhattak:
jutalmuk 3.250, 2.250 és 1.500 frank volt.
A vigaszverseny győztesét is díjazták, a
legjobb hölgykettős és a legjobb junior
pár egyaránt 700-700 frankot tehetett
zsebre. A seniorok között dobogós helye
zést elértek 2.500, 2.000, illetve 1200 sváj
ci frankos díjazásban részesültek, s a 25.
helyen végzett kettős is legalább vissza
kapta a nevezési díjat. Megvolt tehát a
verseny anyagi vonzereje is, mégis, alkal
masint a tetemes nevezési díj és jó helye
zés elérésének viszonylag csekély esélye
vagy/és reménye miatt mindössze két pár,
az egyszer már ötödik helyezést elért Gál
Péter-Winkler Gábor és a Vikor DánielHonti László kettős képviselte a magyar
színeket. Ok sajnos ezúttal külön említés
re méltóan jó eredményt nem értek el.
(Bár nem is vallottak szégyent.) Gál P éter
emiatt le is mondott arról, hogy a Bridzséletnek beszámolót írjon a versenyről.
Ám gondolt olvasóinkra: az EB teljes
megjelent anyagát átadta a szerkesztőség
nek, így most az ő jóvoltából a Mark Hor(Folytatás a 3. oldalon)
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A Budapest Bridzs Fesztivál nagyon so
káig januárban volt. De csökkent a látogatottság. Ekkor kitaláltuk magunknak,
hogy az a rengeteg külföldi játékos azért
nem jön hozzánk, m ert sok a hó, nagy a
hideg, elijeszti őket a kemény tél, Karácsony után még senkinek sincs kedve
utazgatni. Ezzel együtt elég gyakran csak
nézői voltunk a hozzánk látogatók elsősé
gért vívott harcának. Emlékszem például
olyan nyílt párosra, ahol a legjobb magyar
pár a 15. helyen végzett. Megcsodálhat
tuk néhány nagy játékos technikáját, sok
szor játszottak nálunk a legjobb osztrák
és lengyel játékosok. (Ugyanakkor a leg
utóbb már az osztrák Pollak házaspár
sem jött el.) B elladonna nálunk játszotta
az emlékezetes 3 szánját, amelyre bizo
nyára sokan emlékeznek, hiszen a parti
bejárta a nagyvilágot. Akinek mégis új
volna, íme próbálja megoldani:
A licit:

f
j passz
2^
3 szán
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Ny
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2 szán
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Lehet, hogy a mai modern rendszerek
ben ezt lehetne máshogy is licitálni, de itt
csupán annyi a lé r" “"
~rs
hogy Nyugat elindu
és legalább ötös pik
ket ígért.
(Folytatás
a 8. oldalon)
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MBSZ Közgyűlés
A Magyar Bridzs Szövetség március 14-én, a
Hotel Griffben tartotta meg soron levő tiszt
újító közgyűlését. A leköszönő elnökség ne
vében Szappanos Géza elnök köszöntötte a
jelenlevőket, majd Ragályi István főtitkár is
mertette az elnökség beszámolóját az elmúlt
időszakról. A főtitkár megállapította: a szö
vetség tevékenysége ugyan nem volt bonyo
dalmaktól, sőt bajoktól mentes, de a szerve
zet működik, az elnökség rendszeresen meg
tartja üléseit és igyekszik megoldást találni a
terítékre kerülő problémákra. A szövetség
anyagi helyzete évek óta nem volt ilyen sta
bil, a versenyeket rendre megtartjuk, vagyis a
szervezet alapvető célja teljesül. Sajnos, a
szövetség állandó bizottságai (szabályalkotó
bizottság, etikai bizottság, fegyelmi bizottság)
immár jó ideje nem működnek, valamennyi
feladatot az elnökségnek kell, illetve kellene
ellátnia, de ez természetesen meghaladja
erőit. Ehhez képest a Bridzsező Ifjúságért
Alapítvány jobban teljesítette vállalt felada
tait, amennyiben komoly anyagi és szervezé
si segítséget nyújtott ifjúsági táborok, tanfo
lyamok megrendezéséhez, az ifi és iskolás
csapatok nemzetközi versenyeztetéséhez.
A közgyűlésen jogos kritika tárgya volt a zsű
rizés színvonala; és javasolták, hogy a szövet
ség a tanfolyamok tandíjához adjon támoga
tást a fiatal jelentkezőknek. Szappanos Géza
rámutatott: a zsűrizés gondja évek óta meg
oldatlan, a szövetségnek még viszonylag ko
moly díjazás ellenében sem sikerült a fel
adatra a követelményeknek megfelelő je
lentkezőt találni. Ami a tanfolyamok támo
gatását illeti, a BI Alapítvány minden, arra
érdemes tanfolyamnak támogatást ad, csak
kérni kell - mondta az elnök.
Ezt követően került sor a választásra, amely
nek során a korábbi elnökség összetétele egy
helyen változott Decleva László helyett Lé
vai Ferencet, a Tatabányai Bridzs Egyesület
elnökét, mellesleg országgyűlési képviselőt
választották alelnökké. Szappanos Géza
megköszönte a bizalmat és köszönetét mon
dott Decleva Lászlónak is eddigi munkájá
ért.

BRIDZSÉLET
HZ MBSZ 1 3 9 9 . MÁRCIUS 1 4-tN
MEGVÁLASZTOTT ELNÖKSÉGE

Elnök: SZAPPANOS GÉZA
Alelnők: LÉVAI FERENC, PÚKA MÉTER
Főtitkár: RAGÁLYI ISTVÁN
Tagok: HOMONNAY GÉZA, KEIL RÉNI,
MARJAI GYÖRGY, MINARIK ATTILA,
HOLYINKA PÉTER
Az MRSZ Ellenőrző Bizottsága
Elnök: NÁDAS TIBOR
Tagok: SARÚDi FERENC,
ZOLLER BÚBÉRT

Tartalom
E U R Ó P A B A JN O K S Á G
IB B F ’99

3
8

V ID É K B A JN O K SÁ G

18

V ID É K IE K V Á D O R D ÍJA

21

V IT A

22

L IC IT F Ó R U M 15.

25

P U L A 1999

38

CA PPELLETTI

38

E R E D M É N Y L IS T Á K

43

B R ID ZSÉLET
A M agyar Bridzs S zövetség
tájékoztatója ISSN 013-6885
A szövetség postacíme

1114 Budapest, Bartók B éla út 15/d.

Főszerkesztő L ovász P éter
A ermész -Parnasszus
H írszolgálati Bt.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
Budapest, 1165. C sipkés köz 7.
403-4381 (fax is)
E - mail : brelet @ mail.inext. hu
Bankszámlaszám: CA Alkotmány u. 4.
10900011 -00000002-27840003
Tördelés T ypográclák bt.

Nyomdai munkák
a L fa DAT-PRESS K ft.

2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.
Postacím: 2803 Tatabánya, Pf.:332
Felelős vezető L évai F erenc

BRIDZSÉLET

3

Európabajnokság
Varsó - március 15.-20.
(Folytatás az 1. oldalról)
tón és Patrick Jourdain szerkesztette napi
bulletin alapján adunk közre szemelvé
nyeket az EB eseményeiről.
A varsói kultúrpalotában páratlan me
zőny gyűlt össze: a nyílt párosra 399,
a senior versenyre 97 kettős nevezett,
mindkettő rekord. Az A elődöntőbe 128
pár jutott.
M indjárt az első forduló I. játszmája
éles licitet hozott, mintegy érzékeltetvén,
hogy századunk utolsó előtti évében, a
modern bridzsben (is) teret hódít az ag
resszivitás.
1. forduló, 1. leosztás, ált mans,
osztó: Észak.
♦K95
*AB5
♦D
♦AKDB53
♦ D 10832 ----- j------♦AB
V D 10842
1
*76
♦3
* ♦A K I09654
♦74
“__*106
♦764
¥K93
♦B872
♦982
A licit:
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A. Baruchella lindkvist F. Baruchella Frédin
1^
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körpassz

!♦
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passz
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3^
44

passz
3szan
kontra

A svédek úgynevezett svéd treffet ját
szottak, amelyben az ! ♦ vagy 16 pont fe
letti lap bármilyen elosztással, vagy 12-14
egyenletes lap, s a két treff licit persze az
erős változatot ígérte. Frédin első passza
értelemszerűen negatív válasz volt. Fre-

dinnek éppenséggel nincs valami nagy lap
ja, viszont sejtvén, hogy náluk van a figurá
lis erő többsége, nemkülönben hogy a
treffben lesz néhány sokat érő ütés, be
mondta a gémet. Kelet hitt nekik, s meg
próbálta a partit olcsóbban megúszni. Ha
kicseréljük mondjuk a káró kettest a treff
négyessel, a három szán Délen még min
dig teljesül, de Kelet négy kárója csak
egyet, legfeljebb kettőt bukik. (A két bu
káshoz Délnek káróval kell támadnia. Az
első treffet Észak üti, kört hív, s Dél újabb
káró hívással megakadályozza a treff lo
pást és a pikk impassz megadását.) Adott
kiosztásban viszont a felvevő a svédek
pontos ellenjátéka nyomán 500-ért bukott.
A második parti is hozott érdekességeket:
2. játszma, É-D beliben, osztó: Kelet
♦DB108532
¥98
♦ 107
♦B8
♦K97
----- (----- ♦ó
¥76
*KD1054
♦AD8543 ,,,
K ¥KB2
♦92
___ ?___ ♦KlOóS
♦A4
¥AB32
♦96
♦AD754
A licit:
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Ezúttal Nyugat licitált a kelleténél
többször, az olaszok szemlátomást nagyon
bíztak a svédek licitjében. (Mellesleg Nyu
gat talán nem egészen indokolatlanul vé
lekedett úgy3 hogy pikk királya kés alatt
van, ámbár Észak csak a második körben
jelentette be pikkjét, s Dél azonnal négyre
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emelt. Ez szöget üthetett volna a fejébe.)
Summa summarum, az adott helyzettel
kellett a feleknek megbirkózni. Észak per
sze nem találta meg a gyilkos treff táma
dást, a pikk dámával kezdett. Dél ütött és
visszahívta a színt. Nyugat ütött királlyal,
kis kört hívott, és kétes örömmel tapasz
talta, hogy a királlyal ütésben maradt. Ha
most a felvevő a kör királyt hívja az asztal
ról, Dél nyilván üt az ásszal és lehívja a
treff ászt, mielőtt a kor magassá válna. Ám
a felvevő kis kört hívott, amire Dél a hár
mast! tette, Lindkvist pedig ütött a kilen
cessel. Most már meghívta a treffet, de (a
bulletin elemzése szerint) a józan ésszel
ellentétben nem a bubit, hanem a nyol
cast. (Náluk nyilván kicsi-nagy a páros
lap.) Ettől Frédin zavarba jött, ő tudja, mi
ért. A felvevő a királyt adta az ütéshez.
Dél ütött az ásszal, de nem treffet, hanem
a kör bubit hívta. A felvevő most már ma
gasan lophatott, s a magasodó körre el
dobhatta utolsó rossz treffjét. Egy bukás
százért, ami a három pikk ellen még jó, de
a bukó négy pikk helyett már nem igazán.
A nagy versenyekről szóló beszámolók
tele vannak a nagymesterek remek alakí
tásaival, nem különben rémes botlásaival.
A bulletin tudósítói az első fordulóban a
két svéd mellett a hágai EB-n győztes
lengyel Krzysztof Lukaszewicz és Román
Kierznowski mellé szegődtek. A kiváló
lengyel párnak nem m ent a játék, íme egy
játszm a a dán Stig Farholt-H enrik Binderkrantz ellen, amelyben a szundikálás
megbosszulta magát:
7. játszma, ált. beli, osztó: Dél.
♦109832
VA1094
♦65
#B 9
♦AKD76 ----- 1----- éB4
*8652
H¥
*D
♦ D l 02
NT
14 ♦AK43
#K
P
#D107542
♦5
VKB73
♦B987
#A 863

A licitben nem „hallatszott” semmi külö
nös:
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A három káró negyedik színként gém
forsz volt, fogást keresett, Binderkrantz
pedig bem ondta a gémet. Mi egyebet te
hetett volna?
Észak káró támadással próbálkozott, s
a felvevő immár látta kilenc ütését. Ám
midőn kiderült, hogy az ötödik pikk nem
ütés, lejátszotta, amije volt, káróval az
asztalon végezvén, s kijátszott egy kis tref
fet, remélvén a legjobbakat. S lön. Dél ki
csit tett.
Volt persze a lengyel kettősnek jó par
tija is, nem is egy, de Lukaszewicz a ku
darcok láttán a holland ifi pár, Sjoert
Brink-Bas Drijver ellen a 12. leosztásban
mégsem bírta a feszültséget:
12. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Nyugat
♦A10763
VADB9
♦82
#83
♦D2
----- í----- éK9
VK83
„„
k *654
♦A10973
éK4
----- ------ #AKB1092
#D 64
éB854
V1072
♦DB65
#75
A licit most sem adott okot gyanakvásra:
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H a Dél látja az asztalt, nyilván elindul a
kör tízessel. Ám az életben nem mindig
lehet rálelni a legjobb dolgokra, ilyenfor-
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mán pikkel tám adott. Ezt követően a fel
vevőnek m ár van kilenc ütése. Ám
Lukaszewicz a pikk ász ütés után mérgé
ben drámai mozdulattal kitette a kör dá
mát, aminek révén a boldog felvevő beta
karította tizedik ütését is. A lengyel baj
nokok az első fordulóban átlag alatt vé
geztek. Ám vigasztalódhattak, mert az el
ső fordulót 67,06 százalékkal mégis len
gyel kettős, Kaczanowski-Walczak nyerte.
Gál-Winkler 56,55-tel az 50., Vikor-Honti 55,16-tal a 70. helyen állt.
A bulletin a második fordulóból min
denekelőtt a norvég Geir Tislevall mód
felett szerencsés akcióját énekelte meg:
25. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Észak

♦ D l 07642
VA103
♦ 104
*K10

♦KB85
¥K76
♦K853
*43
7----1
HY
R
L _ J ___
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¥8542
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*B8652

♦A
¥D B 9
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*A D 97
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A produkció a két szán licittel kezdő
dött, Nyugat eleve eldöntötte, hogy part
nerénél hosszú pikk van és szán lesz a fel
vétel. Az első menetet megnyerte. A má
sodikban kapott egy ajándékot: Dél kis
treffel támadott. Ü tött a tízes, majd Tisl
evall körbeengedte a káró tízest a bubi
hoz. Dél újra treffet hívott a királyhoz, s
az újabb kárót a kilences vitte. Most káró
ász, kis káró következett (az asztal két
pikket dobott), s Észak ott volt nyakig a

szószban. Minthogy a két szán nyitó licit
miatt Keletnél nem feltételezett szingli
pikk ászt, a kör hívást választotta. Kelet
ütött a dámával, majd lehívta két magas
treffjét. Észak most már tudta a szomorú
valóságot, de már késő volt, íme a négy
lapos végállás:

♦D10
¥A10

♦*-

♦KB
¥K 7
♦*----- i----- ♦A
¥B9

rc

R ¥7
*~

♦9
¥82
♦*B
Következett a káró hetes, asztalról a
kör tízes. Északnak nincs jó dobása.
A három selejtező forduló végén a brit
M ossop-Hackett pár vezetett 60,00 szá
zalékkal a lengyel Bartkowski-Wiszynszki
(58,78%) és a nálunk is jól ismert bolgár
Trendafilov-Karaivanov (58,36%) előtt.
Gál-Winkler ekkor a 32. volt 55,68 %-kal.
Végül a Gál Winkler kettős 51,27 %-kal
a 47. helyen végzett, s csak alig m aradtak
le a negyvenes döntőről. Másik párunk
erősen hullámzó teljesítményt nyújtott,
nyilván a szerencse sem szegődött mellé
jük. Végeredményben a B csoportban a
109. helyen végeztek.
Időközben természetesen folyt a sze
niorok versenye is, Tony G ordon Angliá
ból itt lelt két gyöngyszemet, s legott köz
readta a bulletinben:
28. leosztás, É-D. beli, osztó: Nyugat.
A licitet nem cifrázták, Nyugat erős egy
szánnál nyitott, Kelet ezt kettőre emelvén
invitet adott, s ez mindenkinek tetszett.
Északon a brit Peter Lee a kör dám át tet
te az asztalra, majd az asztal leterülvén,
ezt látta:
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*A 985

A felvevő kézben ütött a kör ásszal,
asztalra ment a treff ásszal, majd körbe
engedte a treff kilencest. Lee partnere,
Bob Rowlands az első körbe a hetest tet
te, két eldobott treffje a kettes és a hatos
volt. Lee és partnere Smith Peters jelzést
játszanak, az eldobott treffek nem bátorí
tották Északot a kör folytatására, viszont
a káró hívást javasolták. Lee tehát alapos
tűnődés után kitette szingli káró nyolca
sát. Jói tette. Rowlands most lehívott
nyolc kárót. Ez volt a lapja: *D10, *7,
♦AKD97643, *62. És mert megállta a li
citet közbekotyogás nélkül, ím, bridzsisten megjutalmazta, a felvevő ötöt bukott.
A másik partiban a biztonságra törek
vés sodorta bajba az ellenvonalat:
16. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Nyugat
A szerző először a licitet ism ertette, így
kerek a történet:

Ny

É

K

D

1*
lszan
Apassz
3szan
passz
passz
kontra körpassz
Nem mondhatni, hogy Kelet figuradús
lapot szorongatott a kezében, de induló
partnerrel valószínűnek látszott a bukta
tás ezekkel a lapokkal: *3. *DB874,
♦B1093, *K53. M ár csak a legbiztonsá
gosabb indulást kell kiválasztani, hogy
Észak megbűnhődjön. A legbiztonságo
sabbnak pedig a káró bubi látszott. ím e a
teljes kiosztás:

*AD52
*AK2
♦762
*B96
*KB 10984 ----- ;----- *3
*95
N¥
„ *DB874
♦"T * *B1093
*A D 874 -----?----- *K 53
*76
*1063
♦AKD854

*102
Észak, a brit Cecil Leighton nem ját
szott szűrre, úgy vélte, jó parti lesz a kont
rázott teljesítés is.
Most pedig kis technikai bemutató. Az
Abecassis-Quantin kettősnek nem ment
igazán jól a játék, de a rutinfeladatokat
azért megoldották. A kiváló francia pár
az elődöntő első fordulójában vette kéz
be az alábbi kiosztást:
18. leosztás, É-D beliben, osztó: Kelet
*AK653
*A32
♦AB7
*82
*010842 ----- f----- *B7
uv
, * B95
*87
♦D652
Ní
* *1083
*K B
11
*109543
*9
*KD1064
♦K94
*AD76
Abecassis Délen hat körben lett felve
vő. (Az ellenfél a licit során végig paszszolt). Nyugat aduval támadott. Abecas
sis a bubit kézben vette, s meghívta a má
sodik magas kört. Majd nekilátott a pikk
nek: ász, pikk lopás, aduval vissza, (Nyu
gat erre kárót dobott) ismét kis pikk, lo
pás a kézben. Kiderült, hogy a pikk nem
magasodik. Most meg kell adni a káró
impasszt. Sikerült. Vissza a kézbe a káró
királlyal, majd újfent asztalra káró ásszal.
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Következett a pikk király, kis pikk, amire
kézből elment két treff. Most Nyugat be
lehív a treff villába. A kis írás címe ez
volt: „Végjáték kezdőknek”.
Március 20-án játszották a döntőt. A
bulletin szerkesztői az első fordulóban 40
párból nagy érzékkel a csapatban olimpiai
és világbajnok Paul Chemla-Alain Levy ket
tős játékát követték nagy figyelemmel. A
két francia:. 66 százalékos partival kezdett:
1. leosztás, ált. mans, osztó: Észak
*A1062
VB62
♦K
*KB1097
♦KB95 -------í----- *874
VA873
„„
„ VK105
♦D1064
• . * *B83
*6
1— "------ *D 854
*D3
VD94
♦A9752
*A 32
Észak treffet és pikket licitált, Dél ká
rót, majd három szánnál lezárta a licitet.
A szlovén M etód G antar á kör hármassal
indult, s az asztal kis lapjára partnere,
Mathja Senk a tízest tette. Chemla ütött a
dámával, asztalra ment a káró királlyal és
meghívta a treff bubit, majd folytatta a tí
zessel. A kilenc ütés jól jövedelmezett.
A franciák a szerencsével sem álltak
hadilábon:
14. leosztás, ált mans, osztó: Kelet.
*A8
VA942
♦9732
*652
*652
(— ;-----*KD10743

*5

♦DB86
*KB943

HV

A licit:

Ny
Chemla

í
Corchia

K
levy

2*
passz

3V
kontra

1*
2*
3*
passz
körpassz

A partiban mindenki szívesen játszana
négy pikket, de a franciák kihagyták (vol
na) a gémet. Az olasz páros azonban jó 
nak látta kontrázni, amivel a 25 százalék
ból topszkórhoz segítette a szűrrel teljesí
tő Levy-t.
A franciák két forduló után minden
esetre vezettek a Bocchi-Duboin olasz, és
a Kowalski-Romanski lengyel kettős előtt.
Ez lett a végső sorrend is. A vendéglátók a
seniorok versenyében vigasztalódtak: mind
három érem a lengyeleké lett, sorrendben:
1. Lasocki-Kniga-Leosz, 2. Pinkiewwicz-Sekowski, 3. Mikolajczyk-Lewandowski. (A
negyedik helyezés is lengyel páré lett)
Befejezésül lássunk néhány helyosztó
játszmát:
1. leosztás, ált. mans, osztó Észak
*8
V7653
♦A98732
*53
*B97
----- i----- *AD6532
*K109
1
VAD42
♦654
NY
* ♦___ “___ *976
*B842
*K104
VB8
♦KDB10
*A K D 10
A licit:

Ny
Bocchi

, V D 87

* ♦KIO
D
*A 8
*B9
VKB1063
♦A54
*D 107

D
Matricardi

2*
körpassz

f
Razik

K O
Dubain

Klímacki

passz
passz

1*
3*

kontra
3szan

Bocchi emelése gyenge lapot ígért, a
Dél helyén ülő lengyel pedig azt m ondta,
hogy vele még ilyen hírneves pár se szóra-
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kozzon! Bocchi fegyelm ezetten pikkel in
dult, s Duboin ütött az ásszal és - ki tudja,
mit remélve - visszahívta a színt. ÉszakDél 430 írása nem sok pontot engedett
Kelet-Nyugatnak. Ugyanebben a játsz
mában Chemla és Levy Észak-Délen a
tisztességes négy k áró t játszották, s per
sze jobban jártak.
A következő partiban viszont az olaszok
nak kedvezett a szerencse:
*A D 92
¥A K D
♦KB
*A B 96
*B85
-t--¥B65
f
♦AD 1084 NY
K
*D 7
D
*K1076
¥10872
♦63
*K 43

*43
¥943
*9752
*10852

Chemla-ék ellenfelei a normális négy
pikk felvételt játszották és ütöttek tizen
kettőt. Bocchiéknál Észak-Dél bemondta
a hat pikket, majd a felvevő gondos játék
u tán kiszámolta, hogy Nyugatnál két treff
lesz. S miután már látta nála a káró figu
rák at és a két major bubit, úgy sejtette, a
tre ff dáma már Keletnél lesz. Ez esetben
csak akkor teljesíthet, ha Nyugatnál meg
találja a dubló tízest. E zért körbeengedte
a treff bubit. E2 volt az egyetlen asztal,
ahol Kelet-Nyugat írt pozitívat. De ez
sem volt elég. A Chemla-Levy pár több
ajándékot kapott, övék lett a diadal.
LP.

n? s l | P llf lI ltr H ..

IBBF 93
E z történt a nagy pároson
(Folytatás az 1. oldalról) Belladonna kezé
ben a következő lapok voltak: *A54,
¥ A D 8, ♦DB87, * A D 8
E hhez partnere az alábbi lapokat terítet
te az asztalra: *762, ¥B109, ♦AK109,
*B 109
Az ellenfél a pikk királlyal indult,
amelybe partnere a nyolcast tette és a
nagy kicsi páros számú lapot ígért. Segít
ségül még eláruljuk azt is, hogy az 1 pikk
indulás ötös színnel történt, és mindkét
hiányzó király Nyugaton volt. A parti
megoldása a következő oldalon található.
E z azonban régen volt. Térjünk vissza a
márciusi nagy párosra, ahol láttunk kül
földi párokat, Erdélyből és Jugoszláviá
ból, de az ő játékerejük még nem érte el a
világszínvonalat. (Á m bár Horvátország
ból válogatott játékosok is érkeztek.) Ke
resgéltük a magyar válogatott jeles párja
it, de senki sem játszott végig ugyanabban
az összeállításban. Vonatkozik ez mind a
női, mind a férfi csapat játékosaira. Le
hetséges, hogy a hazai bridzssport fejlő
désének biztosítéka a mostani verseny
alapján az Excelsior Klub? Nézzük csak
meg az eredménylistát: a verseny győzte
se a Rásonyi György - Szalay György pá
ros, előbbi az Excelsior Klub vezetője,
utóbbi - mondhatni - vezető edzője, s a
verseny élmezőnyének egyik válogatott
tagja. Második helyezett az utóbbi idő
ben sok szép eredményt elérő Kemény
György - Trenka Péter páros. Harmadik
helyen Szilágyi László, a másik válogatott
játékos, Harangozó Lászlóval. A negye
dik helyen pedig a Zem pléni Éva-Ormay
György páros. Sőt még az ötödik helye
zett páros egyik tagja is sokszor látogatja
a K lubot (Hajdú Péter).
A másik érdekes statisztikai adat, hogy
az öt páros közül négy a verseny során az
egymás elleni partikat a második forduló
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bán volt kénytelen játszani, hiszen az ül
tetés szeszélye folytán mi egy körben ül
tünk Hajdú-Kelennel, míg a SzilágyiHarangozó és a Kemény-Trenka kettős is
egy erős körben ült. Nézzük meg, hogy
milyen eredményeket értek el egymás el
len az élen végzett párok.
Hajdúék a 11-12. leosztásban két át
lagpartit írtak Keményék ellen, míg
Szilágyiék nem értek el az 1-es sorszámú
asztalig. A két átlag partiból az egyik lici
tálható nagyszlem volt, de mint tudjuk,
párosversenyen ebből a bem ondott és tel
jesített kisszlemmel is legalább átlag par
tit lehet írni. Keményék ellen nálunk sem
történt semmi különös (hacsak az nem,
hogy ismét nem sikerült elkapnunk egy
sokat bukó Ekrent, mert helyette 3 szánt
játszottunk). Harangozó-Szilágyi ellen a
31-es partiban működött az összes ütés
törvénye: a 9 ütéses 3 treffre rámondtuk
az egyszer bukós 3 pikket (17 volt az ös
szeg), erre Harangozó megpróbálta a 4
treffet de elbukott, így mi írtunk jó partit,
hiszen az elérhető legjobb felvétel (nye
regpont) a 3 pikk (kontra??) mínusz egy.
A 32-es parti is nekünk lett jó, mert kicsit
árnyalt 2 treff közbeszólásomra már nem
licitált senki, (Szilágyi a negyedik treff
ADxx birtokában feltehetően inkább
buktatni szeretett volna, és különben is
párosversenyen a 2 minor felvételt hagy
juk meg az ellenfélnek) így ez a csere sze
rencsésen sikerült. Szalayék ellen az első
fordulóban játszottunk volna, de most mi
nem értünk el az ötös asztalig. Hajdúéknak a 19-es partiban (húznia kellett an
nak a l l lapos színnek, amelyikből kiállt
a király és a dáma) nem volt szerencsé
jük, a 4 káróval rossz partit írtak, jól fize
tett viszont a bölcs önmérséklet a 20-as
partiban, ahol a 2 kör (23 pont volt a vo
nalon) teljesítve visszahozta azt, ami az
előző partiban el-úszott. Érdekes parti
volt ez, mert egyrészt a licitben, másrészt
a felvevőjátékban is a bölcs óvatosság ho
zott jó eredményt. A két lap:

9
Kelet: 4B9, VD1093, 4 0 3 6 2 , *D103
Nyugat: 4AK843. VK872, 4K108, * 2
A két lapot nézve első pillanatra esé
lyesnek tűnik akár a gém teljesítése is,
ugyanakkor az adott kiosztásban (5-1 volt
a pikk és 4-1 az adu) a 2 kör teljesítéséhez
is pontos játék szükséges (kivéve, ha az el
lenfél adu indulás után kétszer treffet hív,
majd a káró ász után ismét adut, mint el
lenünk). Sok a feladat: ki kell adni a káró
ászt, kezdeni kell valamit a fekete lapok
kal is, tehát nem szabad aduzni, ugyanak
kor a pikket felüllopják... A harmadik for
dulóban Szalayék a Szilágyi-Harangozó
pár ellen kezdtek és mindkét partira 6060 %-ot kaptak. Itt történt azonban a m á
sik kivétel - nevezetesen az alól a szabály
alól, hogy a verseny kimenetele nem az
egymás elleni partikon dőlt el - mert Sza
layék két jó partit írtak Keményék ellen.
Sajnálatos volt, hogy a külföldi párok
inkább csak egzotikus licitrendszerükkel
hívták fel magukra a figyelmet, így azt kel
lett megállapítani, hogy hazai verseny volt,
ahol az állóképesebb, egyébként többet
játszó párok diadalmaskodtak. Nagy örö
münkre szolgálna, ha a jövőben ismét si
kerülne visszaszerezni a Budapest Bridzs
Fesztivál rangját, hogy ismét azt a célt
szolgálhassa, hogy a hazai mezőny meg
mérhesse magát a hozzánk látogató kül
földijátékosok szereplése által.
A 3 szán megoldása:
Első gondolat: ha bármelyik impasszt
megadjuk, akkor az ellenfél azonnal le
húz négy pikket, teh át ez a módszer biz
tos bukáshoz vezet. Második gondolat:
ebből következően, ha már jár neki a
négy pikk ütés adjuk meg neki, hadd húz
za le az ütéseit! D e ha jobban összeszá
moljuk, akkor gyorsütésből még mindig
csak hét van, tehát keresni kellene még
kettőt. Első fontos momentum: a pikket
úgy kell kezelni, hogy nehogy a partn ere
tudjon ütni és valamelyik királyt kiszaba
dítani, tehát az első ütést ki kell hagyni és
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a másodikat kell m egütni. (Ekkor meg
győződhetünk arról, hogy valóban ötös
volt a pikkje - az volt.) M ásodik fontos
momentum: a pikk kiadása előtt meg
kell akadályozni, hogy az ellenfél - miu
tán végzett a pikkek lehívásával - ki tud
jon szállni káróval, teh át annyi kárót kell
lehívni, amennyi van neki. Ugye milyen
bölcs gondolat? D e mégis honnan lehet
azt tudni, hogy mennyi van neki? Erre
persze nincs biztos válasz, de a probléma
lényege nem is itt van. H anem ott, hogy
hány kárót hívhatunk le ahhoz, hogy ne
veszítsük el az uralm at a parti felett,
hogy legyen mit dobnunk az utolsó két
pikkre. Fontos kérdés, m ert mind az asz
talról, mind a kezünkből két-két lapot el
kell dobnunk. Mit lehet eldobni? Treffből és körből az asztalról akár'kettőt-ket
tőt, a kezünkből viszont csak egyet-egyet,
hiszen ha egy ászt leszinglizünk, akkor is
m ét lesz az ellenfélnek kiszálló kártyája.
Káróból pedig bárhonnan el lehet dobni
kettőt, a szín akkor is négy ütést hoz. Ve
gyük azonban észre, ha a kezünkben
hagyjuk meg a négyes kárót, akkor a ká
rók lehúzása után m ár nincs híd az asz
talra, tehát az ellenfélnek csak azt a ki
rályt kell tartania, amelyik színből ne
künk is van még a kezünkben, tehát a ká
rokat csak az asztalon tarthatjuk meg.
Gondoljuk meg azonban azt is, hogy
egyik mellékszínt sem szinglizhetjük le
az asztalon, mert így nem m arad ott fe
nyegető lap és elvágjuk m agunkat. Mit is
jelen t ez? Nézzük meg, hogy hogyan néz
ez ki hat lap (egy káró és ö t pikk) lehívá
sa után:
asztal:
*B10, 4K109, ♦B IO
kéz: é - , *AD8, 4B, * A D 8
Látható: ha még egy kárót lehívtunk
volna, bajba kerülnénk, hiszen az aszta
lon vagy le kellene szinglizni valamelyik
mellékszínt, vagy el kellene dobni egy ká
rót, azaz egy ütést, és a kezünkből sincs
m ár mit eldobni, hiszen a káró eldobása

u tán nem tudnánk lemenni az asztalra.
M ás lap eldobására pedig az ellenfélnek
tám ad hívása: az eldobott színt fogja hív
ni, és megtartja a másik színből a királyt,
amellyel így már biztosan üthet. E rre
m ég mondhatja valaki, hogy az első
kényszerhívás után tudunk az asztalon
m aradni, mert csak dobjuk el nyugodtan
a kárót a kezünkből, és marad még kis
lap, hogy a visszahívást az asztalon üs
sük! Ez igaz is volna akkor, ha ellenfe
lünknek nem tám adna ebben az esetben
az a lehetősége, hogy a leszinglizett mel
lékszínből kitegye a királyt. (Az előző
túlrövidítés párja.) Eljutottunk oda te
hát, hogy csak akkor van lehetőségünk a
teljesítésre, ha Nyugatnak eredendően
szingli (vagy síkén) volt a kárója. Ekkor
tudjuk fenntartani ugyanis a partiban a
szim m etriát. (Itt elárulom, hogy felvevő
játék közben a parti szimmetriájának
m egtalálása mindig nagyon sokat segít
het. Itt a második káró lehívása megbon
tan á ezt a szimmetriát.) Innen pedig már
látszik a megoldás: ha az ellenfél egy ká
ró lehívása után kapja meg az ütést és ez
után csak a pikkeket tudja hívni, majd
kényszerül az egyik király alól elhívni
(B elladonna esetében természetesen így
volt, különben talán nem is került volna
elő a probléma), akkor a következő vég
állás jö n létre: (az ellenfél már elhívott a
kör király alól):
asztal:
kéz:

*10, ^ 1 0 9 , *B10
¥AD, tB , *A D 8

M ost már csak annyi a teendő, hogy
beszorítsuk Nyugatot, amit úgy lehet el
érni, hogy lehívjuk a treff ászt (az aszta
lon ott marad a tízes, mint fenyegető kár
tya), és ezután következnek a kárók. A
kétlapos végállásban az asztalon lesz a
kör és a treff tízes, kézben pedig a kör
ász, dám a. Nyugat pedig megadja magát,
hiszen vagy eldobja a treff királyt, vagy leszinglizi a kör királyt.

0. Gy.
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Kupa döntő előtt
Befejeződtek a Magyar Kupa selejtezői,
kialakult a nyolcas döntő mezőnye. A
döntő a nyárelőn lesz, de a selejtezőkön
is akadt érdekes játszma. íme, kettő, két
szerzőtől.

hívtam a kezemből, kicsi, bubi, király. Az
alábbi állásban Kelet treffet hívott (Dél
még nem tett):

*B95

■leszorítás két körért

NY

Dél helyén ültem, s ez volt a kiosztás:

♦ B9532
¥82
♦ A93
*A108

*106
¥3
♦ D4
+----- j-----

* 1086
¥AKD3
♦ DB4
*964
----- 1----1
NY
K
11
*AD74
¥10965
♦ 872
+ K7

*K
vB74
♦ KlOóő
*DB532

I

P
*D74
¥ ♦ 87
4» —

A licit:

í

K

D

Ny

1♦
2¥

passz
körpassz

1¥

I*

Nyugat a pikk kettesselindult. Az asztalról
a nyolcast kértem. Meglepetésemre Kelet a
királyt adta. Ütöttem a pikk ásszal, majd biztos, ami biztos (nehogy a káró 5-2 legyen
és Nyugat a kárót, Kelet meg a pikket lopja
el) - 3 menetben aduztam. Nyugat a harma
dik menetben pikket dobott. Az aduzás után
treffet hívtam az asztalról és Kelet bubijára
rátettem a királyt. Nyugat ütött a treff ásszal
és visszahívta a treffet, amit Kelet dámája
vitt el. Kelet treff folytatását elloptam,
Nyugat adott. Nyugat eredeti elosztása a
következő lehet (a színsorrendet betart
va): S-2-3-3, vagy 5-2-2-4. Az 5-5 elosztást
elvethetjük, mert azzal Nyugat alighanem
két színt ígérő licittel szólt volna közbe.
Közbeszólása miatt legalább az egyik ká
ró figura nála kell, hogy legyen. így kárót

Most már nyitott könyvből játszhattam .
Eldobtam egy kárót a kezemből és Nyu
gat tehetetlen volt. H a leszinglizi a káró
ászt, akkor az asztalról kis káróval ki
adom az ütést és még szűr is lesz a felvé
telben (el kell hívnia a pikk bubi mellől,
így az asztali tízessel még a káró figurá
mat is megütöm). Ha pikket dob - ahogy
az a valóságban is történt -, akkor a pikk
dáma lehívása után pikkel kirakom és
megkapom a káró ütésemet. Igazándiból
párosversenyen lett volna szép a dolog,
főleg akkor, ha Nyugatnak 5-2-2-4 elosz
tása lett volna, hiszen ekkor az előbbiek
ben ism ertetett módon szűr van a parti
ban.

Zoller Búbért

Egy hiba, egy jé felismerés
A Welker-Pallos mérkőzésen esett meg
az eset:
1. leosztás, általános mans, osztó: Észak
A licit precíziós rendszerben:

í
K
W elkerJ. Takács G.

D
Ny
Lovász R Pallos I.

1*
1*
4*

1¥
2*

passz
passz

passz
passz
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Indulás káró 4, ami figurát sejtet.

bán, treffben, káróban is fenyeget a kényszerhívás.
Nyugat treff hívását igazolja, hogy ha a
felvevő (nem tudva még a második me
netben, hogy mire játsszon: dubló adu
bubi, tízesre, kárjó dáma.vagy adu király
impasszra, lévén egy asztali lemenetele) a
dám át teszi, kettőt bukik.
A felvevő eltalálta az optimális megol
dást, beütött a treff ásszal. Igen ám, de
miért nem bukott ennek ellenére is a fel
vétel?
Kelet akkor is buktathat, ha Nyugatnál
nem a dubló adu dáma, hanem az adu bu
bi van! E kkor (is) a kör ászt az 5. menet
ben a természetesnek tűnő lopás helyett
ki kell engedni, treffet dobva. Sőt! Ha a
felvevő azután újra kört hívna, a bubit el
lopja az adu kettessel, ezt sem szabad Ke
letnek felüllopnia!!!
Most már pikk ász, kis pikkre üt Nyu
gat bubija és jön a káró hívás, pikk ász,
pikk dám ára pedig Kelet a királlyal ütve
lehívhatja magas tízesét, am ire eltűnik az
asztal utolsó aduja és treff királlyal viszszaadhatja az ütést Északnak, így üt még
a káró dáma. Egy bukásért.
Partnerem díjazott pikk király bedobását
meggondolta. Bárcsak 2 lépéssel előbb
tette volna ezt (számolva a kényszerhí
vással)! Másnapi telefonom ra reakciója:
„nem vagyok én olyan jó játékos, hogy az
asztalnál megfejthettem volna a kör ász
kihagyását”. Vajon a honi mezőnyben há
nyán lettek volna, akik eljutnak a pikk ki
rály bedobásáig?
A másik asztalnál treff x indulásra a fel
vétel simán bukott, noha a felvevő kapott
egy ütést.

------------ *K106
v lOx
" *D64
-----?----- +K109xx
*953
»AK9xx
♦ Bxx
+xx
A játszma menete:
1.
2.
3.
4.
5.

Kelet

Dél

*4
10
x
x
??

x
x
x
K
»A

Nyugat
A
*4
x
x
x

(szak
x
A(!)
vD
»x
+D

Az asztalnál történt: Kelet term észete
sen (!?) lop a pikk hatossal, majd treff ki
rályt hív, amit a felvevő ellop. Lehívja a
pikk ászt, amibe esik(!) Kelet királya. A
felvevő vállat von, lehívja az adu dámát,
am ibe Kelet tízese, Nyugat bubija esik.
E rre az asztalnál három értetlen (É-D-en
kifejezetten derűs) mosoly. K elet partne
rének megjegyzi: ahelyett, hogy megdi
csérnél, a felvétel csak akkor bukik, ha
adu dámád van! A pikk királlyal ütve
ugyanis Kelet vagy dob-lopot hív, vagy
belehív a káró király, tízes villába. Dob
lopnál az asztalról kis káró, majd a káró
király után marad adu egy káró lopásra.
É s esik a káró dáma. Valóban! G ratulá
lok. Szellemes megoldás. N oha a felvétel
így is teljesült. Ü tésadás nélkül, mivel a
pikk király helyett a káró dám a ütött.
A parti nem hagyott nyugodni és hazaér
ve elemeztem . Lelkiism eret-furdalás gyö
tört. H iba volt-e a káró ász után treffet
hívni a káró helyett *B x, vB8xx, *A87,
*B 964 felszerelésből?
Nem! Mivel Keletnél lehetett volna
káró király is a dáma helyett (király, dá
ma nem , mert akkor a királlyal indul), te
hát a kényszerhívását elkerülendő min
denképpen treffet kell hívni, hiszen adu

Pallos Imre
v

^

a

; -
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Kupadüntök - 1 9 9 9 .
A Kupadöntőket 1999. június 5-6-án rendezzük meg. Az alábbi csapatok indulhatnak:
Magyar Kupa Országos: Miskolc : Elastron
M iskolc-Debrecen : Harangozó-Toys
Pécs Á rv ay : Print-tech
G yőr-Siófok: Bergen-góc
Magyar Kupa Budapest:
Budapest Kupa:
Káró Kupa:
Treff Kupa:

Royston
Bárány
Canada
N ém eth

-

Benedek
SzTAKI
Buda
Farkas

Interface
M ediprint
BEAC-Ifi
D ezső

-

Galim
Pallos
XIII.
Palócz

Helyszín: MBSz Versenyterme, Budapest VIII. kér. Korányi S. u. 2.
Kezdési időpontok:
jú n iu s 5-én 14.00 óra
jú n iu s 6-án 10.00 óra
Lebonyolítás: A Magyar Kupa Országos versenyében a fenti mérkőzések győztesei in
dulhatnak. A csapatokat sorsolással párosítjuk és 48 leosztásos mérkőzéseket játsza
nak. A többi kupában az első forduló párosítása adott, és m inden mérkőzés 32 leosz
tásos. Minden kupában a két győztes játszik az első helyért, a vesztes csapatok pedig a
harmadik helyért. A hazai csapatot sorsolással döntjük el.
Budapest, 1999. április
MBSZ

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 388-4122, 388-4123 Fax. 250-0272
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Válogatóversenyekről,
pénzügyekről,
játszmákról

na ellen. A győztes csapat a Kásáné-Marczona párost választotta maga mellé har
madik párnak, így ők alkotják a női válo
gatottat.
A minap érdekes beszélgetésem volt Szi
lágyi Lászlóval annak kapcsán, hogy mint
elnökségi tag, részt vettem abban a szava
zásban, hogy mit fizet a Magyar Bridzs
Szövetség a válogatottak máltai útjának
költségeiből. A válogatottak, amelyek (e
kiadásokhoz képest) mindenki számára
nyilvánvalóan elég rossz anyagi helyzet
ben vannak, különböző jogcímeken pénzt
szerettek volna kapni az út támogatásá
hoz. A szövetség elnöksége tartotta magát
az elmúlt 10 év gyakorlatához: a két csa
patnak (nyílt, női) az amúgy elég jelentős
összegű nevezési díján felül a válogatóver
seny bevételét (a férfiaknál 160 000, a
nőknél 80 000 Ft-ot) szavazta meg erre a
célra. Ez egyébként a válogatóverseny ki
írásában is szerepelt. Szilágyi azt tette szó
vá, hogy a konkrét versenytől függetlenül
át kellene gondolni, hogy az elmúlt évtize
dek nemzetközi kvázi-kudarc sorozata nem
indokolná-e, hogy a szövetség átgondolja
ezt a gyakorlatot, és esetleg többet szánjon
egy sikeres nemzetközi szereplésre predesz
tinált csapat javadalmazására. Én meg rá
döbbentem, hogy szövetségünk tagsága va
lószínűleg édeskeveset tud ezekről a dol
gokról. A rra gondoltam, hogy röviden öszszefoglalom a helyzetet. És ha a tagság
többségi véleménye az, hogy valóban ér
demes lenne a sikert ígérő válogatott költ
ségeiből nagyobb részt vállalni, nyilván el
kell gondolkodni ezen ajavaslaton.
Tehát: a szövetség és a Bridzsező Ifjú
ságért Alapítvány évi mintegy 9 millió fo
rintból gazdálkodik. A bevételek 40 %-a a
főszponzortól, a Magyar Külkereskedelmi
Banktól, egynegyede egyéb szponzorok
tól, a többi a tagdíjakból és nevezési díjak
ból, illetve az elmúlt 2 évben az S Z JA 1 %okból, valamint kamatokból származik. A
kiadási oldalon áll a két fizetett alkalma
zott (Hajlik Gábor és a pénztáros), a mint
egy 1,5 millió forintos terem bérlet, a

Február elején az M SZB elnöksége hirte
len rájött, hogy júniusban Európa-bajnokság lesz M áltán és el kellene dönteni,
ki képviselje M agyarországot. A sebtében
született versenykiírás tehát az elmúlt
évek bevált sablonján alapult - a váloga
tóversenyre 4-6 tagú csapatok nevezhet
tek. Már most előre szeretném bocsátani,
hogy egybehangzó vélemények szerint a
válogatóversenyeket ősszel kellene ren
dezni a következő évad válogatottjának
kijelölésére, mert csak így lesz elegendő
idő a felkészülésre mind szakmailag,
mind pedig anyagilag.
A nyílt válogatóversenyen 4 csapat in
dult, és az élő m esterpontlista alapján
történő kiemelés szerint az alábbi párosí
tásban küzdöttek meg az elődöntőben:
SZALAY (Szalay, Szilágyi, Honti, H ege
dűs Gál, Gulyás) - V IK O R (Vikor, Szál
ka, Bánki, Balogh), valam int JAKAB (Ja
kab, Linczmayer, Szappanos, Macskásy)
- DUM BOVICH (Dumbovich, Winkler,
Lakatos, Homonnay). A Szalay - Vikor
mérkőzés 80 leosztás után gyakorlatilag
döntetlenre állt, de a mérkőzés végén, 96
leosztás után a Szalay csapat 15 IMP-vel
győzött. A Jakab - Dumbovich mérkőzés
elég egyoldalú volt, 64 leosztás után a
Dumbovich csapat 101 pontos vezetésé
nél a Jakab csapat feladta a mérkőzést
(az igazsághoz tartozik, hogy Linczmayer
Lajos betegen ült asztalhoz).
A 96 leosztásos döntő igen izgalmas
volt, 80 leosztás után a Dumbovich csapat
p ár ponttal vezetett, de az utolsó 16 le
osztást a Szalay csapat 50 ponttal meg
nyerte és így ez a csapat lett a válogatott.
A női válogatóversenyen két csapat in
dult. Őrségváltás történt: Tichy-Hegedűs
O.-M ezei-Kerekes elég nagy fölénnyel
győzött Welker-Welker-Kásáné-Marczo-

BRIDZSÉLET
könyvelés, a zsűrik. Elég sokat költünk az
Alapítványon keresztül, az ifjúsági bridzsre.
Ha ifi EB van, akkor mintegy 1,5 millió fo
rintot egy évben, ha nincs, akkor kb. 1 milli
ót (bridzstáborok, tanfolyamok támogatása).
300 ezer forinttal támogatjuk a Bridzséletet.
Felszerelésre ennél kevesebb megy el éven
te. A bajnokságok díjazása sem túl jelen
tős tétel, de az elmúlt években rendre nye
reséges IBBF a kevés induló m iatt idén
például 200 ezer forint veszteséggel zárt.
Idén az Európai Bridzs Liga és a Bridzs
Világszövetség tagdíja, valamint az EB-re
a 2 csapat nevezése pontosan 1,2 millió fo
rintunkba került.
A mérleg pozitív, az elmúlt években,
amióta az MKB támogat minket, rend
szeresen megmaradt évente kb. 2 millió
forintunk, pedig a tagdíjakat és a nevezé
si díjakat nem emeljük az infláció által el
várható mértékben. Mindösszesen 10
millió forint fölötti készpénzünk van.
Őszintén megvallva az elnökség eléggé
igyekszik azon, hogy ne költsünk túl so
kat, mert jöhetnek még szűkösebb idők is
(a kilencvenes évek elején eléggé csőd
közeli helyzetben voltunk). D e azért fel
tehető a kérdés, hogy ilyen anyagi eszkö
zök birtokában nem lenne-e érdem es
mindenre kicsivel többet költeni vagy
esetleg egy-egy ügyet különös gonddal
kezelni és támogatni. Ez a súlyponti téma
pedig vagy a nemzetközi szereplés vagy
az oktatás lehet.
Jómagam egy harmadik ötletet is dé
delgetek a szerencsére szaporodó pénz
kapcsán: versenytermet kellene vásárolni
a szövetségnek. Ily módon megszűnne az
egyik legnyomasztóbb kiadási tétel, a te
rembérleti díj. Ez a pénz sajnos valószí
nűleg kevés ehhez, de ha még kicsit gyűj
tünk, és adódik valamilyen jó lehetőség aki tud ilyet, szóljon.
Nos, jól elkalandoztam a válogatóver
senytől, de azért akad egy-két parti, ami
talán m éltó az olvasók figyelmére. Követ
kezzen néhány lepsztás az elég alacsony
meccspont-forgalmat hozó döntőről.
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Ált. beli, osztó: Nyugat
*KD75
v A962
♦ D1092
*K
* A 1092 ----- i---- a 864
*74
uv
> * B>083
♦ K7
NI
R fg65
+AB753
11 1*1094
*B3
vKD5
♦ AB43
*D862
Mindkét asztalon Dél játszott 3 szánt,
a licitet Nyugat kezdte 1 treffel. Az indító
kijátszás mindkét asztalon kis treff volt.
Az egyik felvevő káró impasszt adott, az
ellenfél ismét kis treffet, hívott. M ost már
csak a 3-3 kör segíthetett volna, de az
adott fekvésben a felvétel egyet bukott. A
másik asztalon a felvevő, Szilágyi László
a második ütésben pikket hívott az asztal
ról a bubihoz, amit az ellenfél kihagyott.
Délnek így a káró király kiadásával 9
ütése volt.
Érdekes játék alakulhatott volna ki, ha
Nyugat üti az első pikket és kis treffet hív
(ha nem hív treffet a káró király kiadásá
val kényelmes a teljesítés). A felvevő le
hív 3 kört. A harmadikat a kézben üti, er
re Nyugatnak dobni kell, mégpedig tref
fet (ami lehet a bubi is!), mivel a kárót és
a pikket tartania kell. Ezek után nyugod
tan lehet kárót hívni, ebben a végállásban
az ellenfél nem tudja az összes treffet ÉS
a kört értékesíteni. Nyugatnak az alábbi
állásban még dobnia kell!):
♦ KDx
»x
♦ D109
**109x
7
Axx
v -

1

VB

♦ Kx
« ♦ xxx
*ABxv. Axx ___ 9___I *10
Ax
*♦ ABxx
*86
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Nem lett szving az alábbi játszmában,
de a licit érdekes volt.
Osztó: Kelet. Ált. beli

♦ Bxxx
VK
♦ Kx
♦ ADlOxxx

♦ Ax
¥xxx
♦ ABlOxxx
+Bx
----- 1----- ♦ KDlOxx
1
¥ ADB lOxx
NY
K
P
*xx
♦ xx
¥xxx
♦ Dxxxx
♦ Kxx

Ált. mansban Kelet (H om onnay Géza,
illetve Honti László) 1 körrel indult,
passz, 2 treff, 2 káró. Az egyik asztalon
Hom onnay 2 pikket, Szilágyi 4 kárót, La
katos 4 pikket licitált, ami után 5 káró és
5 kör kulcslicitekkel fölvették a szlemet.
Szilágyi treffel kezdett, muszáj volt meg
adni az impasszt, de az ült, így a felvétel
teljesült.
A másik asztalon H onti 2 kört licitált a
2 káróra. Erre Dumbovich D élen paszszolt, így Gulyás N yugaton m ondott 2
pikket. Ezután a 6 pikket a jó kéz játszot
ta, m ert a pikk ász kiadása után mind az 5
treffet el lehet dobni körre! Ki gondolta
volna, hogy Nyugat lapja treff lopási érté
ket tartalmaz?
Egy kérdés:
♦ ABxxx, ¥xx, »ABxx, * B x
M it licitáljunk a fenti lappal beliben
m ans ellen az ellenfél gyenge 2 kör indu
lása után? Eléggé határeset, de 12 IMP
m úlik rajta.
Dumbovich 2 pikket licitált, Szilágyi
passzolt. A partner lapja:
♦ Kxxx, vKxxxx, »Kx, *A x
E redm ény: 4 pikk +1, ill. 2 kör -2.

Ált mans. Osztó: Dél
♦ 652
¥4
♦ AB9542
+KD6
----- í---- [♦BQSS
♦ AK7
¥ AK852
¥D109
♦5
R ♦ 1073
♦ 10943

B

l *B85

♦ D104
¥B763
♦ KD8
+A72

(szak
Lakatos

Kelet
Szalay

Dél
Homonnay
1 szán*

Nyugat
Gulyás
2¥

3 szán** körpassz
* 1 2 -1 4 pont
** nincs négyes pikk és nincs kör fogás

Gulyás a kör ásszal indult, amibe Sza
lay a kilencest tette - kicsivel kérnek, ez
tehát dekódolhatatlan volt az egész ver
senyen kiváló, csapatából messze a leg
jobb teljesítményt nyújtó Gulyás számá
ra. Lehívta tehát a pikk királyt, Szalay eb
be is a kilencest tette. Gulyás tehát vissza
fordult körre, a királyt hívta - ebbe Sza
lay érthetetlen módon a dám át tette, és a
három szor bukós felvétel hirtelen terítet
té vált. A másik asztalon a kör király in
dulásba - ott naggyal kértek - Dumb
ovich a tízest tette, mire W inkler elhívott
a kör ász alól és a felvétel gyorsan megbukta a m egérdemelt hármat.

Homonnay Géza

Fákó & Nyíri C 99 VaBanq

Nemcsak a húszéveseké
Tied a világ. Hangos zene, utazás, bará

hogy biztonságban élhess? Akit érdekel

tok. Kit érdekel, hogy mi lesz harminc év

annak már most megnyugtató megoldást

múlva? Amikor halkabb a zene, kevesebb

kínál az MKB Nyugdíjpénztár.

a szórakozás, mélyebbek a barátságok.

Gondold meg és dönts úgy, hogy 60

Kit érdekel, lesz-e elég erőd és pénzed,

évesen is tied legyen a világ!

Magyar

Kü

lkereskedelmi

B

ank

1056 B udapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959
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Vidékbajnokság
Sem m i nem változott
Az 1999. évi Vidékbajnokság hangulatos
versenyét megint a pécsiek rendezték Balatonbogláron április 9-11-én, a MÁV H o
telben, ugyanazon a magas színvonalon,
amit tőlük már megszokhattunk.
A párosversenyt Hegyi-Széles nyerte,
akárcsak tavaly. A csapatverseny első díját
a Tolnatej I. (Árvay-Szvitacs, Horváth A.Vági) vitte haza, akárcsak tavaly. Ezt meg
fejelték a board-a-match verseny megnye
résével. Még a résztvevők száma (68 pár,
31 csapat) is hasonló volt a tavalyihoz.
Jobbára pécsi, tatabányai és debreceni
párok, csapatok osztoztak a helyezéseken.
Feltűnő volt a győriek, miskolciak gyen
gélkedése. A tavalyi győztesek fölényes is
métlésén kívül az egri András-Bata, a
debreceni Kertész Zs.-Reszler, a tatabá
nyai Darók-Novotny és a nyíregyházi Zalai-Havaj párok, valamint a Tatabánya
X anto csapat jó helyezése érdemel még
említést.
A szombat éjszakai board-a-match csa
patverseny - talán kifejezőbb lett volna
bort-a-meccsen elnevezés - sportértéke
megkérdőjelezhető, a finoman szólva
elspiccesedő mezőny 5 óra alatt birkózott
meg a 32 leosztással. D e azért kellemesen
éreztük magunkat.
A vidéki legjobbak mezőnyének színvo
nala - mondjuk ki - alacsonynak m ondha
tó, ez pl. a párosverseny eredménylapjain
m érhető le: nagy volt az eredmények szó
rása. A licittechnika, jelzésrendszer - az
élpárok, és a néhány erős fiatal (Minarik
testvérek, Szabó Csaba, Kertész testvérek)
gyakorlatától eltekintve - gyenge.
A z okok ismertek, a tennivalók adot
tak. Kérdés, hogy kik tudják vállalni a fel
zárkózást és a felzárkóztatást? M indenek
előtt a kezdő tanfolyamok számát (min
denhol és évente) kellene növelni - bár
ezek szervezése, megtartása kívánja a leg
nagyobb áldozatot egy oktató játékostól
ill. klubtól.

ízelítő a versenyről.
1. Melyik a legmagasabb rangú
minor szín?
A csapatversenyen győztes pécsiek
(Horváth-Vági) licitmenete: 3 szán - 4>,
4 V -5 4 , 5V -6V
A 3 szán gambling indulás, húzó
minort ígér. A 4> le akar állni a partner
tudottan káró színében. A 4V elvben erőt
ígér, szleminvit káróban, az 5^-ra a mon
dott 5V már jelzi, hogy a kör szín is minor
szín akart len n i...
A szlem elvehetetlen. Az induló lapja:
♦Bxx, VAKDIOxxx, ♦xx, *x.
A válaszoló lapja: ♦KDxxx, V9xx, ♦-,
♦AKBxx.
A másik teremben 4V-6V licitmenet
zajlott, ami ugrás a sötétbe.
Egyébként: másoknál a 3 szanra adott
44 válasz szinglikérdés, am ire 4 major a
bem ondott színben, 5 m inor a másik ol
csó színben levő szinglit m utatja be, míg
1-2-2-2 elosztással 4 szán a válasz.
2. Gém az egyes magasságon elég
a top-hoz?
A lap: *AK9x, VKBx, ♦ADBtx, *K . A
párosversenyen bell-bellben, negyedik
helyen Északon erős l<£-fel kezdtem a li
citet. Partnerem 1* kontrollválasza 1 ászt
és 1 királyt ígért. Erre tőlem jobbról bün
tető kontra, részemről pedig büntető rekontra következett, és ez m aradt a végső
felvétel. A teljes kiosztás:
♦AK9x

VKBx
♦D8xxx
VAD
♦xx
♦Dxxx

♦ADBIOx
*K
----- ------ ♦xx
1
Vxxxxx
NY
^ ♦xxxx
Q
♦ Bx
♦ BIO
Vxxx
♦Kx
♦Axxxxx
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Balogh Szabolcs két szűrt teljesített a
rekontrázott 14 felvételben. Vélekedése
szerint lehet, hogy még egy szűr benne
volt, azonban az idő sürgetett, a biztos
teljesítés volt a cél. Elégedetten könyvel
tem el a + 1520 írást, egy vastag tízest
vésve mellé az egyéni szkórlapra.
Az értékelés előtt, vacsora közben a
párosverseny későbbi győztese, Széles
Csaba meséli, hogy ők bizony, m ár meg
érkeztek a huszonegyedik századba, az
egyik partiban 2000-et írván. Kiderült,
hogy ugyanerről a kiosztásról van szó.
Az ellenfél a W idder-rendszert (!) al
kalmazta, amelyben harmadik helyen
Nyugat 10 pontos lapját 1 szánnál (12-14
FP) indították. Vélhetően ötös pikkjét ér
tékelte föl 2 ponttal az induló, egyúttal
kihasználva a harmadik helyes indulás
taktikai előnyeit.
így is lett, Csaba kiszorított helyzeté
ben 21 FP-jával bizony, csak kontrát tu
dott licitálni. Erre Kelet 24-val dobta fel
a labdát Nyugatnak (talán transzfer vagy
kétszínű menekülés - ezt m ár nem fogjuk
megtudni).
Nyugat 24 licitje megint nehéz dönté
si helyzetbe sodorta Csabát, aki szeren
csére végül talált még egy piros licitkár
tyát a dobozban. Most Kelet végre be
m ondhatta ötös kőrjét, Hegyi pedig szintén átélve a kiszorított, taktikai meg
fontolásból magasra hajszolt helyzet
minden nyűgjét - jobb híján, kényszere
detten kontrázott.
A könyörtelen ellenjáték után, amikor
a vörös köd eloszlott, Kelet 2 ütés tulaj
donosának vallhatta magát: 7 bukás, 2000
pont Észak-Délnek. H át így vegye topszkórnak az ember a + 1 5 2 0 -at...
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3. Megoldható lett volna
Párosverseny 2. forduló 3. leosztás,
K-Ny beliben, osztó Dél

4xx
VABx
♦AKxxxx
♦xx

4xx
V109
♦xx
♦ADxxxxx
----- ;----- 4KBxx,
VKSxxx
HY
* 4Dx
___ 0___ ♦K x
4ADxxx
VDxx
4B10x
♦B10

Azoknál a szerencsés É -D pároknál,
ahol É szak jelezhette treff színét (3 ^
indulás- Bánki, vagy 3 ^ későbbi ugró
közbeszólás - Szvitacs), o tt Dél (Ba
logh, Árvay) Kelet négy kör felvétele el
len a treff bubival indult. Észak ütött az
ásszal, de egyikük sem találta el a nyerő
hívást, ami után 3 m enet pikk hívására a
felvétel elbukik, m ert felnő egy adu
ütés.
4. Hajrá, precíziós!
Csapatverseny 10. forduló, 1. asztal, TOLNATEJ I. - TATABÁNYA XANTO.
A mérkőzés egyetlen gém-felvétele, osztó
Kelet.
4D
VKxxx
♦Kxxxxx

♦Bx
410xxxx
VDB10
♦DBx
♦xx

----- :----- 4 xx
1
Vxxx
14 4A10x
rc
♦Axxxx
4AKBxx
VAxx
4x

♦KDlOx
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A licit:

D

5. Köszönjük, Ghestem !

f

Árvay - Szvitacs, precíziós treff
1 * ’ 24
24
3V
3szan - passz

A páros 1. forduló 34. leosztásában Dé
len Árvay Gyula lapja:

4 xx, V AKBIOxx, 4-, 4K10xxx.
Szvitacs Istváné Északon:

A tatabányaiak S tandardot licitáltak

4 xx, y 98, 4B10xxx, 4ADxx

14
2 <4
3^

A licitmenet:

lszan
24
körpassz

A 3 szán elvehetetlen, a 3<4 kettőt bukott.
A javasolható Standard licitmenet:
14
2*
2V
3 szán

lszan,
24
3V
körpassz

A Standard rendszer egyik gyengesége
(16-17 nem egyenletes FP szemben 8-9
FP-tal: bizonytalan licitm enet, gyakran
kim aradhat a gém) m ost azért elkerülhe
tő lett volna. A m érkőzést a pécsiek 21-0ra, 22:8 arányban nyerték.

D

Ny

IV
3*
5^
passz
körpassz.

E

K

kontra
passz

44
kontra

Nyugat (4Axxxx, Vx, 4KDxxx, 4xx)
3 ^ licitje pikket és kárót ígért, ennek
kontrája büntető. A minor gém elérése a
treff licit-segítség nélkül szinte lehetet
len. Lassan nálunk is kiszorítja a Michaels konvenció a szinte már csak Ma
gyarországon játszott Ghestem konvenci
ót. A Michaels esetében a 3<4 licit term é
szetes kizárás.

Bánki Zoltán
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Vidékiek Vándordíja
Országos Döntő (Budapest,
’99. március 20-21.)
Az 1998-99-es versenysorozatban a meg
szokottnál valamivel kevesebb, 38 vidéki
csapat küzdött a Magyar Köztársasági Ku
pa részvételért. Az első 4 helyezett jogo
sult fogadni a 4 legjobb fővárosi csapatot.
Észak-Dunántúlról Tatabánya és Győr
Budalakk - Traubi SC (Győr-Siófok), DélDunántúlról Pécs ÁH SZV és Pécs Harsá
nyt Északkelet-Magyarországról Miskolc
és Debrecen-Miskolc, míg az Alföldről
Paks-Baja és egy kecskeméti-kiskőrösipaksi vegyescsapat jutott az országos 8-as
döntőbe. Két négyes csoportból 3x16 leosztásos körmérkőzés után a csoportelső
és a -második kerülhetett a legjobb 4 közé.
Innen 24 leosztásos mérkőzésen, egyenes
kieséssel lehetett a szintúgy 24 leosztásos
döntőbejutni.
A 8 között a jó erőkből álló Tatabá. nyának és Pécs Harsányinak a tavalyihoz
hasonlóan megint nem sikerült csoport
jából továbbverekednie magát. Pécs
ÁSZHV (Árvay-Szvitacs-Horváth-Vági)
és Siófok-Győr (Marczona-M inarik-Balogh-Bánki) magabiztosan, csoportelső
ként került tovább. Rajtuk kívül Miskolc
(Kása hp., Jezsó-Szabolcs, Csobán-Molnár) és Debrecen-M iskolc (GriegerKalcsev, A ndorkó-G áspár) ju to tt a 4 kö
zé. Jó lebonyolítási form ának bizonyult,
hogy a csoportmérkőzéseken a csoporto
kon belül ugyanazokat a kiosztásokat já t
szották.
A döntőbe jutásért mind a pécsiek
(118-21), mind a siófokiak-győriek (10821) kiütötték ellenfelüket. A döntőre
Pécs elfáradt, félidei hátránya m iatt koc
káztatott, Győr-Siófok nagy fölénnyel
nyerte a kupát. A harm adik helyet szin
tén meggyőző fölénnyel D ebrecen-M is
kolc szerezte meg, Grieger-Kalcsev bizo
nyította, hogy az utóbbi időszak sok jó

eredménye nem a véletlen műve. Az 5.
helyet a kecskeméti-szegedi-kiskőrösi
vegyescsapat szerezte meg Tatabánya
előtt, míg a 7. helyért Paks-Baja legyőzte
Pécs Harsányit.
Nézzünk néhány történést. A csoportmérkőzések során kellett a következő
aduszínt kezelni:
Kxx
f
0
AD108x
Az egyik teremben 7 pikk, a másikban
6 pikk volt a felvétel. A külső színekben
van elég közlekedés.
Mindkét felvevő a pikk ásszal kezdte
az aduzást ... Nyugat kimutatott. A kisszlemet játszó ezek után kiadott egy adut,
6 pikk egyenlő. A nagyszlemet játszó úgy
tudott végül teljesíteni, hogy Kelet az
ötös adujából egyszer belopott, amit a
kéz felüllopott.
A jó megoldás: az asztali királlyal kell
kezdeni az aduzást, mert Kelet ötös aduja
csak így göngyölíthető fel, míg esetleges
negyedik bubija később is elfogható. Az
ász lehívása elveszi az egyik meghívható
kislapot az asztaltól.

Más
Mit licitál az Olvasó az ellenfél Standard
1 káró indulására a következő lappal:
a AKx, vxx, ♦ xx, *AKDxxx
Ugye, Ön is játssza partnerével az ug
ró felüllicitet (3 káró), ami legalább 8
ütéses lapot mutat - általában hosszú
szolid m inor színnel - fogás nélkül az el
lenfél színében?
Ezt a jól fizető 3 szánt így bemondani
sem volt nehéz, mert a 3 káróra a követ
kező lappal kellett válaszolnom: a B xx,
vKBx, a D B xxx, * xx.
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Más

Vita

M it licitáljunk /2 * / - kontra - /4 * / licit
után a következő lappal:
*x, vAxxx, ♦AKxxxx, *Bx?

Hogyan üssük ki
ellenfeleinket?

Én 6 káróra ugrottam , amit dörgő
kontra követett. 6 körre módosítottam,
újabb kontra, újból a gyenge kettest lici
tálótól. Mint utóbb kiderült, helyes volt a
választásom, de nem azért, mert kör já 
tékban káróra dobni lehet, hanem m ert a
6 kör kontra többet ér. M indkét szlem ben
ne van. A partner lapja: A-, vK lüxx,
♦ DBxx, * ADxxx. A kör 3-2 volt, a treff
impassz ült.

Más
Ö nm att két lépésben. Csapattársunknak
az alábbi lapokból kellett 4 kört teljesíte
nie:
Axxx
vlOxxx
♦ xxx
+ AKx

t
D
♦ Ax
VAKBxx
♦ xx
*Bxxx
Kelet 1 káróval kezdte a licitet, Nyugat
pedig Dél közbeavatkozására nem kény
szerítő 1 pikket m ondott. Nyugat a treff
tízessel kezdte az ellenjátékot. A felvevő
az asztalon ütött az ásszal. Aduzás - esett
a dám a - és a kárók után Nyugat a dubló
pikk királyából kicsit (?) hívott. Ezt nem
kellett volna. A felvevő ütött az ásszal,
majd visszahívta a színt - és Kelet eliminált helyzetben már hívhatott is el treff
dám ája mellől.

B. Z.

Nem olyan nehéz, csak gyakorolni kell. Vegyük
az illetéktelen információadás legegyszerűbb
formáját, a tempón kívüli liciteket. Ha valaki
szinte soha nem gondolkodik sokat, feltűnő, ha
egyszer mégis gondolkodik 5 másodpercet, hi
szen láthatóan gondja van. Ez a szabályok sze
rint begondolkodás. De, ha valaki MINDEN
helyzetben gondolkodik, akkor fel sem tűnik
(vagy mégis?), ha fél percet gondolkodik egy
gémforsz első licit leadásán, jelezve partneré
nek, hogy ez azért nem olyan nagyon gémforsz,
vagy éppen fordítva, szleminvit lapja van.
Aztán itt van maga a gondolkodási idő.
Ugyebár, a két párnak együtt áll rendelkezésé
re valamennyi idő valamennyi partira. Nosza
használjuk el ennek 80 százalékát, és könnyű
dolgunk van: egyrészt az ellenfélnek csak 20
marad, másrészt azt is elfelejti, hogy hívják, va
lamint dühbe gurul a lassú játéktól, és hibázik.
Ezután már csak arra kell vigyázni, hogy ne
adjunk szabatos felvilágosításokat, hogy visel
kedjünk minél fennhéjázóbban és szemtele
nebből, ám választékosán fogalmazva, hogy a
szabályokat még éppen takaróul tudjuk hasz
nálni, és ha még sikerül le is tagadnunk mind
ezt arcpirulás nélkül, máris biztosak lehetünk
benne, hogy ellenfelünk teljesen a padlón lesz
és elveszti hidegvérét. Márpedig azt mindenki
tudja, hogy ezután jönnek az olyan hibák, amit
a teniszben „ki nem kényszerített hibának” ne
vezünk.
Ha még nem lennénk biztosak a dolgunk
ban, hívjunk minél gyakrabban zsűrit, mind
azokkal a vádakkal illetve ellenfelünket, amit
mi követtünk el, hisz’ akkor senki sem fogja azt
gondolni, hogy ezeket mi csináltuk és nem ők.
Lehetőség szerint tanuljuk meg jól a sza
bálykönyvet (vagy legalább tegyünk úgy, mint
ha ismernénk azt) és járjunk külföldre is bridzsezni, hogy hivatkozhassunk a nemzetközi
ítélkezés szigorúságára, ha ellenünk szabályta
lankodnak, és másságára, ha nekünk kell véde
keznünk. Ne feledjük el jól megtanulni a „pro
duktív gondolkodás” kifejezést!

BRIDZSÉLET
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Már csak egy dolgunk van: tanítsunk fiatal
játékosokat, hogy mesterként „tiszteljenek”
bennünket, és ne felejtsük el megmondani ne
kik, hogy az ellenséggel - és nem ellenféllel szemben minden megengedett, amit a szabálykönyv nem tilt, vagy amit lehetővé tesz!
Én természetesen nem ismerek ilyen játé
kosokat. Ha valaki mégis magára (vagy másra)
ismer, az csak a véletlen furcsa szeszélye lehet,
(azt hiszem, ezt szokták írni szépirodalmi mű
vek végére is), de ez nem fordulhat elő, mert
véletlenek nincsenek!
Hogyan védekezzünk akkor, ha mégis talál
koznánk olyan ellenféllel, aki mindezekkel a
módszerekkel próbál meg legyőzni bennün
ket?
A: Nincs szükség védekezésre, mert már
mondtam, hogy ilyen játékosok ami kis társa
dalmunkban NINCSENEK! Tessék már tudo
másul venni!!!
B: Ha megütnek jobb felől, tartsuk oda a
bal felünket is, hiszen ez van a Bibliában!
C: Próbáljuk meg megőrizni hidegvérün
ket, (ez nem fog menni), hívjunk azonnal zsű
rit, ne csak a meccs közepén, vagy végén, gon
doskodjunk tanúkról, mert szükségünk lesz rá,
amikor meghazudtolnak bennünket. Rögzít
sük a kirívó eseteket a zsűrikönyvbe, ha tud
juk! (nem biztos, hogy sikerül) És végül soha
ne írjunk cikket ellenük, mert tutira haragudni
fognak ránk!
Milyen szerencsés vagyok én, hogy rám
még soha SENKI nem haragudott meg, és
NEM IS FOG, hiszen csak FIKCIÓRÓL be
szélek, már kétszer is mondtam!!!

Messzi idegenből
újra itthon

detlen játékkörülmények, a direktorok, terem
vezetők által megtűrt ízléstelen viselkedés.
Olyan bridzsklubokhoz voltam szokva, ahol
minden játékos úrihölgyként és úriemberként
viselkedett. Akik nem, azokat büntetésképpen
különböző időszakokra kizárták a játékból.
Mostanában megkérdeztem két nagytapasztalatú helyi teremvezetőt, találkoztak-e
olyan szintű helytelen viselkedéssel, amely ar
ra késztette őket, hogy „kiejtsék” a vétő játé
kost. Az egyik azt mondta: - nem, soha nem
zártunk ki senkit. A másik felidézte, hogy két
esetben kért fel játékosokat távozásra, - csu
pán aznapra, - amikor nézetegyeztetésük kez
dett ökölharc jelleget ölteni.
A Magyarországon kívüli bridzsszövetségekben szigorú lebonyolítási és etikai szabá
lyok vannak, amelyeket a teremvezetők betar
tatnak. A helytelen magatartás „zéró szintje”
a törvény. Úgy tűnik, a budapesti szabály: „va
lami van...” Azt hiszem, a helyi játékosok zö
me üdvözölne egy békésebb és udvariasabb
légkört a klubokban és örülne neki. Eltekintve
persze néhány barbártól, akik rontják azt.
Ilyen környezeti viszonyok könnyen elérhetők
lennének, ha a Magyar Bridzsszövetség felújí
tana néhány alább felsorolt alapszabályt, és a
teremvezetők érvényt szereznének nekik.
1. Az aznapi tornán ne vitassanak meg,
vagy értékeljenek ki lejátszott partikat. Ne bí
rálják sem a partner, sem az ellenfél licitjét, já
tékát. Visszatérő esetekben várjuk el a terem
vezetőtől, hogy egy hónaptól egy évig terjedő
időszakra zárja ki a vétkeseket.
2. A következetesen és visszatérően lassú
játék azt eredményezze, hogy egy partit el
vesznek a vétkes féltől és 60 %-kal a másik fél
javára írják.
3. Ha a teremvezető bemondja a cserét,
Észak azonnal adja át a befejezett tokot a
megfelelő asztalnak, függetlenül attól, hogy a
másikat játsszák-e még, vagy sem.

Nemrégiben, több, mint hatvan évi távoliét
után visszatértem Magyarországra, és azonnal
tagja lettem a magyar bridzsközösségnek. A li
citrendszert csaknem azonosnak találtam
azokkal, amelyeket hat ország harminc, vagy
több városában megismertem, negyven év
alatt. Ami teljesen más itt: a „rekedt” és ren

(Ezek az írások nem egészen a Bridzsélet 1999janu
ár februári számában közzétett Vitaindító - Gondol
kodni és begondolkodni című írására reflektálnak.
Mégis helyénvalónak érezzük e sorozatban közread
ni őket, mert a viselkedési szabályok és játék etikája
tárgyában fogalmazunk meg súlyos és mérlegelést
mindenképpen érdemlő véleményt. A szerk.)

Vikor Dániel

Vita

Kavics Joe

BiztospontBodopest&n
Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejlődő
szállodavállalata.
A cég 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.

M in ő s é g i s z o l g á l t a t á s ,
ELÉRHETŐ ÁRON.
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1113 Budapest,
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Telefon/fax: 204-1111
Homepage: www.eravishotels.hu
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IICITrÚRUM 1 5 .

megoldásai
1. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
*85, VKD863, *K10, *8754

Ny

í

K

D

1*
passz

1*
2*
3V

passz
passz
passz

IV
3*
?

Mit licitálsz?
Licit
4*
4V
3*/3*

Szavazat
8
3
0

Pont
100
70
30

Mindenki egyetértett abban, hogy Észak
nagyon erős - abszolút forszhoz közeli - la
pot ígért, de eltérőek voltak a vélemények
arról, hogy hányas a kőrje. Volt, aki jó dublót várt tőle:
Szilágyi László: „4V. Ha support kont
rát játszunk, akkor hármas körrel azt tet
te volna. Négyessel minden lehetősége
megmaradt, ami a közbeszólás nélkül lett
volna. Legvalószínűbb laptípus nála az,
amivel 2 szanra készült, de megbízható
pikk fogás nélkül vagy pozícionális okok
ból nem m ondhatta.”
Jó memóriája lehet a Szilágyinak: a Fó
rum 4. forduló 4. feladványában Dél 4-2-43-mal 20 pontos lapot tartott négy kis pik
kel, s 1 káró indulása, partnere 1 kör vála
sza után a jobboldali ellenfele közbeszólt 1
pikkel. Támogatás (support) kontrát játsz
va - ez akkor meg volt adva lábjegyzetben sok akkori Fórumtag pontosan azt a licit
tervet választotta, amit most jelenlegi Észa
kunk előadott. Időközben a támogatás
kontra része lett a Bridge World Standard
legújabb változatának; vajon minálunk is
annyira népszerű már e hasznos konvenció,
hogy a Hungárián Standard-nek is része le
gyen? Odáig egyetértek Szilágyival: ha láb
jegyzet nélküli támogatás kontrát játszunk
és Észak 2 pikkje tagadta a hármas vagy

jobb kör segítséget, akkor elég lesz gémben
leállni. A többi 4 kőrös nem mondta, há
nyas adut vár a partnerétól, de a kom m en
tárjukból ítélve ők is 5-2 aduban képzelhet
ték magukat:
Szvitacs István: „4V. Inkább egy bu
kott, mint egy kihagyott gém!”
Ha 5-2 a körünk, könnyen lehet, hogy itt
a helye a 27-28 figurapontos részjátéknak.
Dienes Ödön: „4V. Mi itt a probléma?
A gémet bemondom. Szlemben nem hi
szek.”
A többiek úgy gondolták, ha nincs láb
jegyzet, akkor támogatás kontrát nem já t
szunk, ezért megtaláltuk a nemes színű ta
lálkozásunkat. Még mindig kérdés, hogy
abból nyolc lapunk van-e, vagy kilenc:
Keil Béni: „4*. A partner maximális
indulást és négyes adusegítséget ígér.
Akár nagyszlem is játszható, ha a partner
lapja *Ax, VABxx, *ADBxxx, *A . A 4
káró a szlemérdekeltségre utal.”
A négyes kór hosszúságot kivéve m in
dennel egyetértek, ám ha a fenti lapból át
helyezzük pikkbe vagy treffbe az egyik kis
kört, a nagyszlem továbbra is kiváló esélyű.
Homonnay Géza: „4*. A következő
lap: *Axxx, VAxx, *ADBxxx, * csak 15
figurapont és jó esélyű nagyszlemet ered 
ményez a mienkkel szemben. így leg
alább ezt a gém alatti kulcslicitet kötelező
leadni. H a erre a partner 4 kört mond,
akkor azzal a jóleső érzéssel passzolha
tunk, hogy nem mi tehetünk az esetleges
13 IM P veszteségről.”
Winkler Gábor: „4*. Szerintem Észak
licitvezetése abszolút forsz közeli lapot
ígér, de csak hármas körrel. Csupa jó fi
gurám van. Hozzá kell tennem, nem biz
tos, hogy jól értelm eztem Észak licitjeit.”
A z utolsó mondatodat talán rámásol
hatnánk mindenki kommentárjára, de
Észak szerintem is hármas kört igén.
S most következzék előre tervezett szöve
gem: mielőtt visszaérkeztek a Fórumtagok
válaszai, azzal szándékoztam foglalkozni,
hogy Észak kór hosszúságának milyen ha
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tása van a további licitek jelentésére. Ha zetésű színünk gondot vagy meglepetést
négyes kórt ígért, akkor bátran mondha okozzon neki.
tunk 4 kárót, ami ebben az esetben egyértel
Gál Péter: „44. Nincs első (második)
műen kulcslicit. Ha viszont a licitvezetése m enet fogásom pikkben, treffben.”
csak hármas kört jelent, akkor Észak nem
Csapaton a jó szlemdöntések beliben 13
IMP-s szvingeket eredményeznek, de a jó
tudhatja, megvan-e az adunk vagy sem hiszen mit licitáljon Dél 3-4-2-4 elosztással, gém ek kiválasztása a bukó gémekkel szem
ha nincs pikk fogása? H a még mindig ke ben szintén 12IM P különbséget ígér. Ezért
ressük a legjobb gémet, félreértheti a 4 káró szerintem ugyanannyi teret kell szentelni a
gémválasztásra, mint a szlemkutatásra. így
licitemet, vagy nem?
Mégis 4 káróra szavaztam, a következő az én 3 pikkem nem jelentene kontrollt, de
talán a 4 treffem sem (hanem 2-4-2-5, 2-4Fórumtagokéhoz hasonló indoklással:
Csepeli Miklós: „44. Itt az ideje, hogy 1-6 vagy hasonló elosztást, még mindig ke
ressük az adunkat). Kérdés, hogy az első
valami erőt mutassak.”
Bánki Zoltán: „44. A szlemhez nem közelítésben gémkeresést jelentő licitek átkell különlegesen nagy lap a partnertől. alakíthatók-e kulcslicitté, ha később gém
fölött licitálok. A m i biztos: a négy káró itt
A 4 kör licitet kevésnek tartom .”
A m i kevés, az kevés, tehát marad a 4 ká egyértelmű üzenetet közöl - „Megvan az
ró. Hogy Észak félreérti-e, arra választ ka adunk, és szlemérdekeltségem van. ”
p u n k a következő Fórum tagtól:
Szó'ts Gábor: „44. Kulcslicitet adok, 2. Páros, ált. mans. Dél lapja:
mert jó a lapom. Nem lehet káróm, hi 487, VB75, 4AB32, *K D 86
szen az előbb nem 3 kárót mondtam. Ha Ny
í
K
D
partnerem 4 kört m ond, passzolok, bár IV
passz
kissé nyugtalanul: azzal, hogy az előbb 3 passz
14
2V
?
treffet mondtam, félrevezettem erőm el
helyezkedését illetően (3 pikket kellett M it licitálsz?
volna mondani; ezt a lapot a felülijeit írja Licit
Szavazás Pont
le legjobban).”
24
3
100
Pontosan. Ha eddig nem tudtam kárót passz
3
90
mondani, a 4 káróm m ost nem azt jelenti,
kontra 3
70
hogy mégis kénytelen leszek hagyni, hogy a 3 *
1
40
partnerem legyen a felvevő. S ha Dél az 3V
1
30
adott lap helyett 3-4-2-4 elosztású, pikk fo 
Miközben a támadó vonalon rengeteget
gás nélküli lappal született (hármas kört
fejlődött
a licitelmélet az őskorszak óta, a
feltételezve Északnál)? A kko r mondjon 3
pikket a 3 körre. A „Segélykérő felüllicit” védekező vonalon jóval kevesebbet haladt
általában nem örvendezett nagy népszerű előre, ezen belül az újranyitó helyzetekben a
ségnek a Fórumtagok körében, de ebben a legkevesebbet, leien problémánk épp olyan
helyzetben tökéletes. A Szőts által javasolt 3 undorító 1999-ben, mint amilyennek talál
treff helyetti 3 pikkel viszont kevésbé értek ták volna 1929-ben.
A z évtizedek során egyre több kontra ve
egyet. Szerintem nem kell aggódni a treffü n k minősége miatt: Északnak nincs sok szítette el eredeti büntető jelentését, s infor
figurája pikkben, a piros színekben pedig m ációs jellegű lett. Ha itt is információs
hiányzik három kulcslap az ő lapjából. lenne, az tökéletes volna.
Gál: „Kontra. M inorok laperővel.”
E zek után a 19-20 pontos lapjához nem le
E nnél több kommentár nem is kellene het olyan gyenge a treffje, hogy a nyolcas ve
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sőt, Bánki kommentár nélküli szavazata is
elegendő érvelés lenne a kontra mellett HA ez a kontra információs volna. Sajnos
a Fórumtagok döntő többsége (a rovatveze
tőt is beleértve) a kontrát ebben a helyzet
ben büntetőnek tartotta. Jelentése: azért
passzoltam az 1 körre, mert nekem is van 1
kör indulásom, esetleg gyenge 1 szán indu
lásom többszörös kör fogással. A kontra
egyik szavazója is tudta, mit jelent:
Keil: „Kontra. Ez a kontra büntető, de
jobb megoldást nem látok, hiszen páros
versenyen ennyi kockázatot vállalni lehet
a 300 pont érdekében.”
Legalább tisztában vagy a kockázattal,
de szerintem alábecsülted a nagyságát. Ha
nincs adu ütés az ellenvonalon, akkor a fel
vevő hat ütésből indul, aztán ha még egyet
össze tud kaparni az induló erős lapjával,
akkor oda a plusz 300-unk.
Nézzük, mit szól az Összes Ütés Törvé
nye (már régen volt „jogi” előadás, s tu
dom, mennyire csalódnátok, ha itt is elma
radna). Nem lehet pontosan tudni, hány
adu van a két vonalon, de kiindulópont
ként tételezzünk fel 15 adut (pl. ők körben,
m i pikkben). Ha kétszer bukik a 2 kőrjük
kontrával, a 300 valóban jobb, mint a vár
ható 140-iink pikkben (6 ütés nekik az ó
adujukban, azért 9 nekünk a mienkben).
Ha viszont csak egyszer bukik a 2 kör, a
plusz 100 rosszabb lesz, mint a várhatóan
teljesített 2 pikkünk. Aztán ne is beszéljünk
arról az esetről, ha nekik van nyolc ütésük,
talán csak annyit, hogy a mínusz 50 2 pikk
ben a mínusz 110-nél is jobb.
Ha pedig 16 adu van a két vonalon, ak
kor az esélyek még inkább a kontra ellen
szólnak. Kör és pikk találkozások esetén
(Észak major elosztása 6-2) könnyen lehet,
hogy mindkét kettes magasságú felvétel tel
jesül; ha az egyik minorban van a mi nyolc
lapos találkozásunk (Észak 5-2-4-2 vagy 52-2-4), akkora Törvény szerint a legvalószí
nűbb, hogy az egyik felvétel teljesül, míg a
másik egyszer bukik.
A szavazatok hármas holtversenyében a
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kontrát lepontoztam, de nem a Törvény m i
att, hanem azért, mert a Fórumtagok jelen
tős része nagyon rossz licitnek tartotta. Per
sze nem imádták az alternatívákat.
Homonnay: „24. Legjobban egy
responzív kontra írná le ezt a lapot, de
szerintem a kontra ebben a helyzetben
büntető, akkor pedig nem ér 2 pikknél
többet a lap. H a erre a partner 2 szánt tud
mondani, akkor irány a 3 szán.”
Winkler: „Passz. Lehet, hogy nem túl
bátor licit, de attól tartok, hogy a kontra
büntető lenne.”
En is passzoltam, s szerintem nagyon is
bátor licit.
Szőts: „24. Jobb, mint a passz.”
Erről nem vagyok meggyőződve, de m in
denesetre jobb, mint a kontra. Végül is a 2
pikknek adtam a 100 pontot, mert a paszszom után nem tudom, idegileg kibírom-e,
hogy kivárjam a partnerem másodszori új
ra nyitását.
Magányos utat járt a következő két Fó
rumtag:
Dienes: „3Y. Hát ez undorító helyzet!
K ontrám büntető lenne, 2 szán term észe
tes lenne, színlicit, ill. emelés sem az iga
zi. H árom kört mondok jobb híján.”
A legnagyobb baj az ilyen 3 körrel az,
hogy időnként jól sül el: ha mindig azt kap
ná, am it érdemel, akkor könnyebben szok
nánk le róla.
Szvitacs: „34. Először egy kérdéssel
kezdeném: Mi a megállapodásunk az
ilyen helyzetben leadott kontrára?
a) ha az negatív (információs), akkor
kontrázok;
b) ha büntető, akkor 3 treffet mondok,
s imádkozom egy okos partnerért meg
egy jóindulatú kiosztásért!”
Három treff licited után a partnerednek
is lesz egy imája - vagy legalábbis többszö
rösen fogja említeni Isten nevét.
Szilágyi: „Passz. Ideális lapom van a
negatív kontrához, de úgy vagyok(?)
megállapodva a partneremmel: ha egye
dül m ondta az ellenfél a 2 kört, tehát a
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partnere passzolt, akkor ez büntető kont
ra. Minden más licit fals lenne, dublóval
emelni utálok, pláne ugorva. Ha jó lapja
van, még licitálhat.”
A z utolsó m ondatot aláhúztam volna és
vastag betűkbe szedtem volna, de a főszer
kesztő úr ki szokta húzni az ilyesmiket.
Mindenesetre ezt tartom a legfontosabb
érvnek a passz mellett: 2 kőr-passz-passz
után Észak tudni fogja, hogy még mindig
nem vettek fe l gémet, ezért még mindig
egyenletesen oszlik m eg a figurális erő a két
vonalon. Csak bírják k i az idegeim, amíg
másodszorra is újranyit.
Csepeli: „2é. Jobb nem jut az eszem
be.”
Nekem van jobb ötletem: nézzük a kö
vetkező feladványt!

vány szerepeltetését, eszünkbe jutott, hogy
páran kifogásolnák az 1 kör indulást, ámde
egyáltalán nem sejtettük, hogy nem keve
sebb, mint hét, egyébként józannak tűnő
Fórumtag abszolút forszot akarna m onda
ni ezzel a lappal.
Csepeli: „4V. Újabban gyakran elron
tom az első licitet, most is elfelejtettem 2
treffel indulni.”
Winkler: „4V. Beszorultam. M iért
nem indultunk 2 treffel?”
Kérdésedre válaszol a partnered...
Gál: „4V. A zért nem indultam 2 tref
fel, m ert már akkor éreztem, hogy nincs
szlem a lapban.”
En azt gondoltam volna, azért nem in
dultál 2 treffel, mert annak figurális követel
ményei is vannak, még hozzá olyanok, am e
lyek messze nem hasonlítanak a lapodhoz.
Homonnay: „4V. Szerintem ez 8,5-9
játékütést jelent és végül is pontosan 9
van. Szóba jön a 4 treff is, ha „önsplinte rt” jelent a rendszerben, de leginkább
az jö tt volna szóba, hogy 2 treffel indu
lunk és utána 4 körre ugrunk - szerintem
ez a lap megér ennyit.”
Na de álljunk meg egy pillanatra! Ha az
1 kör, majd 4 kör pontosan ezt a lapot jelen
ti, akkor a 2 treff, majd 4 kör mást kell, hogy
jelentsen. Mondjuk, az egyik kis kör helyett
egy minor ászt. Ha I körrel indulunk is,
nem lesz körpassz utána! (Honnan tudod?
A szerk.) Ezzel szemben felkészültebbek le
szünk az esetleges kiizdelmi helyzetekre, ha
mindjárt az elején bemondjuk a színünket
és nem adunk visszavonhatatlanul torz ké
p et a figurális erőnkről. Márpedig fokozott a
veszély, hogy az ellenfélnek is szélsőséges el
osztása van, amikor ilyen lapot tartunk a
kezünkben. Komolyan akarunk ezzel a lap
pal kényszerítő passzos helyzetet teremteni,
ha az ellenfél öt treff g vagy öt káróig licitál?
A 2 treff indulás ezt teszi.
A Fórum lassan hároméves lesz; ennyi
id ő alatt a Fórumtagok hozzászokhattak a
visszaszavazási lehetőséghez. Élőben ritkán
történik, hogy licit közben be kell állnunk

3. Csapat, K-Ny beli. D él lapja:
éA82, VAKD109432, V9, * 2
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Mit licitálsz?
Licit
Szavazat
4V
8
2 * /lV
1
4 szán 2
4*71V 0

Pont
100
80
70
70

(•amennyiben Namyats vagy hasonló)

Rendszeres olvasóink nem fognak meglepődni a következő Fórumtag szavazatán:
Szilágyi: „ 2 * az IV helyett. Azért (is)
indultam volna 2 treffel, hogy ne kelljen a
százféle idétlennél idétlenebb viszonvá
lasz közül kiválasztani, hogy melyik tet
szik a legjobban, ha egyszer egyik sem
tetszik.”
Én Precíziós l treffel sem indítanám ezt
a lapot, de gondolom, ez sem okoz megle
petést senkinek. (Szilágyi L. meg én egyfor
mán szavaztunk az előző feladványban, de
semmi sem tarthat örökké.) Amikor a „vá
logató bizottsággal” mérlegeltük e felad-
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csereként valaki helyett, aki 1 kór indulását
követően hirtelen infarktust kapott. Pedig
ezt tételezik fel az olyan kommentárok,
mint „xy-ra szavazok, de soha sem hoztam
volna magamat ilyen helyzetbe, mert abszo
lút nem így licitáltam volna az eddigiek
ben. ” Irreális olyan licithelyzetet megolda
ni, amelybe soha nem kerültél volna - sza
vazd vissza. Ha rám bízod a szavazatod
megváltoztatását, akkor lehet (mint itt),
hogy nem is változtatom meg.
Szvitacs: „4 szán. Jó ez az 1 kör indu
lás? Kilenc biztos játékütéssel én inkább
2 treffel (vagy ha M itchell-transzfert já t
szunk, akkor 4 treffel) indultam volna.
Ha viszont így alakult, akkor most 4 szán
nál ászt kérdezek.”
E t tu, Brute?
Dienes: „4V. Az ilyen lapokat nem 1
körrel indítom. Vagy 2 treffel, vagy 4 tref
fel (kör transzfer), s így a problémát part
nerem valószínűleg könnyebben oldaná
meg. így viszont 4 kört mondok (még
mindig megoldhatja).”
Most már kezdek megnyugodni, hisz’ ha
két Fórumtag úgy véli, hogy egyazon lap egy
aránt alkalmas lehet a 2 treff abszolút forszra
is, de KIZÁRÓ indulásra is, akkor igen ko
moly gondjaink vannak a rendszerünkkel.
Keili „4V. Ez biztos írásnak látszik.
Nincs olyan viszonválaszom, amely hoz
zájárulhat partnerem lapjának földeríté
séhez. A 3 treff vagy 3 káró kényszerítő
viszonválaszra a partner nem tud igazán
új inform ációt közölni, hiszen erre 3 pik
ket vagy 3 szánt fog mondani a jobb eset
ben, rosszabb esetben emeli a második
színt négyre vagy ötre, és ezzel a vaksze
rencse karjaiba sodorja a vonalat.”
Egyetértek: a 3 treff vagy 3 káró. viszon
válasznak meglehetősen feltűnő hátrányai
vannak. Van-e más, am i szóba jöhet a 4
körön kívül?
Bánki: „4 szán. Kár, hogy nem Precízi
óst vagy Blue-t játszunk. Ez a 4 szán csak
pikk adu melletti ászkérdés lehet, rem é
lem...”
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Inkább azt reméld, hogy nem kapsz
5 káró választ, mert akkor az 5 kör lici
ted p ikk adu melletti adu dámakérdés
lesz...
Most m ár elándhatom, honnan van ez
a parti. Egy Goren-könyvből származik,
ahol bemutatnak egy licit-balesetet, aztán
Goren megmondja, ki a hibás és m it kel
lett volna csinálnia. A könyvben D él 4
körrel indult és ... ugye már sejtitek, hogy
Észak hozza a pikk király-dámát és egy
m inor ászt? Goren szerint a 4 kör indulás
egyértelmű hiba (odáig oké), m ajd hozzá
teszi, hogy az 1 kör indulás és 1 p ik k válasz
után „nem automatikus a szlem bem on
dása” (aláírom azt is), de - idézem - „az 1
pikk válasz olyan jól találkozik D él lapjá
val, hogy meg lehet kockáztatni egy 4 szán
(eredeti Blackwood) viszonválaszt. Ha ta
lál egy ászt Északnál, a szlem szinte biz
tos. ” Am ire csak azt tudom mondani:
jééé...
Szőts: „4V. Most már nincs mit tenni.”
Ezt úgy értelmezem, mint általános pa
naszt a rendszerre, nem pedig valami uta
lást arra a 2 treff izére. Elég kom oly lyuk a
rendszerben, ha a 4 kör és a va banque 4
szán kulcslapkérdés között nincs semmi,
kivéve egy más laptípust leíró indulást.
A megoldás: transzfer viszonválaszokat
kell játszani az 1 kór indulás, 1 p ik k válasz
után. Ha itt a 2 káró kór transzfer lenne,
akkor legalább hat erőtartománnyal tud
nánk kifejezni a színismétlést: azonnali 2, 3
vagy 4 kört, vagy 2 káró, majd passz, 3 kört
vagy 4 kört. A részletek megbeszélhetők pá
rosonként, de ez csak jobb lehet, m int ami
most van.
(Szokásomtól eltérően itt most másod
szor is belekotyogok az egyébiránt szuverén
rovatvezető dolgába: az a két treff izé talán
nem is olyan... hm ..., szóval minden tisz
teletem Goren mesteré, de a licittechnika
az ő aktív ideje óta némiképp átalakult, én
azt mondanám: fejlődött. PL: Namyats.
Talán érdemes lenne frissebb licitpéldák
után nézni! A szerk.)
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4. Csapat, É-D beli. D él lapja:
*985, ¥KDyy32, *65, *A y

Szőts: „¥B 4*2. A treff király elég len
ne. Treff dám a és kör tízes is. Treff figura
nélkül a kör bubi kell.”
Szvitacs: „¥134*2. Az 1 kör indulás
hoz nálam 10,9, D vagy B,x,x is elég len
ne.”
Szilágyi: „¥B 4*B . A kérdés nem egé
szen világos, de itt van néhány példalap:
K D 5432+AK, KDB432+AB,
K D T 432+A D .”
Tehát a m inim um 12, 11 vagy 10 figurapont lehet, a kör minőségétől függően (Szi
lágyinál 10 nem lehet, legalábbis az adott
feltételek mellett nem). Esetleg említhet
ném, hogy a minimális 1 kör indulásuk
adott esetben mindössze 1 FP-tal kevesebb,
mint a 2 treff indulásuk az előző feladvány
ban, ámde én is tudom: vannak figurapon
tok, s aztán vannak figurapontok.
Bánki: „2FP. (Treff dáma vagy két bu
bi).”
Bánki elindítaná a 4985, YKD5432,
465, &AD lapot 1 körrel de a 4985,
VKDB432, 465, 4 A 2 -t nem; Szőts és Szvi
tacs a másikat indítanák de az elsőt nem.
Mondja meg valaki: ezt hogy’pontozzam?
A kinek nem tetszik a pontozásom, felleb
bezhet a szerkesztőségnél. (Azt már nem! Ez
nem fellebbviteli fórum, csak vidd el a bal
hét Te, kedves S.S., ahogyan kénytelen le
szel azzal a fránya egy kör/két treff el! A
szerk.)
A „ Vannak pontok, aztán vannak pon
to k ” c. szám más triótól, más feldolgozás
ban:
Csepeli: „¥54*D . Két és fél trick kell
az indító licithez, mondta Culbertson.”
Keil: „ ¥ 5 4 * D . Csak akkor indítom 1
körrel a lapot, ha legalább a treff dám a
nálam van.”
Gál: „ ¥ 5 4 * D . Ennél kevesebb esetén
2 kör, hisz akkor már teljesül a Koltai sza
bály (pontok legalább fele belül).”
Többen m ondták hogy 2 körrel indul
n a k ha három ‘x ’ van a három ‘y ’ helyén.
Pedig nem kérdeztem. (Azt a részt rendre ki
hagytam a kommentárjaikból.) így viszont

Ny

f

K

-

-

passz

O
?

Más jellegű kérdés!
A három y-nal jelölt lap helyére mi a mi
nimum, amellyel 1 körrel indulnál?
Lap
¥B 4*2
¥54*D
2FP
¥B 4*B
¥108*D
¥54*K
¥108*B

Szavazat
5
3
1
1
1
0
0

Pont
100
90
90
90
80
70
70

Véleménykutatásos kérdés, ezért nem
meglepő a kevés kommentár. Utóvégre mit
lehet még mondani azon kívül, hogy „én
úgy játszom ”? Mégis fontosnak tartottam,
hogy 15 forduló után tisztázzuk egy kicsit a
rendszerünket, s az egyes magasságú színin
dulások minimális követelményei jó kiin
dulópontnak tűntek. (A z előző feladvány
után már örülök, hogy nem a 2 treff mini
m um át kérdeztem.)
Ha a maximumát nem is, de az 1 kör in
dulás minimumát nagyjából egyformán lát
ja az összes Fórumtag. Különösen örvende
tes, hogy sokan „csúszó skálában" mond
ták a minimumaikat, azaz hogy a kör nagy
középlapok jelenlétében, hiányában ará
nyosan csökkennek, illetve emelkednek a
figurális követelmények. A „jószívű”ponto
zás tükrözni akarja azt, hogy mennyire volt
mindenki nagyjából egy hullámhosszon. A
vélemények tulajdonképpen még annál is
közelebb vannak egymáshoz, m int ahogy a
szavazati táblán látszik, mert a figurapont
ban számított m inim um ot tartottam szava
zatnak azoknál, akik csúszó minimumokat
adtak. Például:
Winkler: „¥B 4*2. K ör bubi vagy treff
dáma. Kevesebbel n em .”
A következő három Fórumtag kísértetie
sen hasonlót mondott:
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meglett a válasz egy mellékkérdésre is: érint
kezik a 2 kör felső- és az 1 kör alsó határa,
nincs köztük „senki földje” (legalábbis csa
paton, második helyen, bell-mans helyzet
ben nem). Hasonlóképpen, mivel senki nem
tartotta tényezőnek a versenyformát vagy
szkórhelyzetet, akkor nem is tényező.
Befejezésül a legmagasabb és a legala
csonyabb kritérium - ezekből is látszik, m i
lyen kevés eltérés volt a véleményekben:
Dienes: „¥ 1 0 8 * D .”
Homonnay: „¥B 442, illetve ¥1084B .
Magyarul: jó hatos színnel 10 figurapont
a kritériumom.”
Mivel figurapontban számoltam a mini
mumokat, Géza első példalapja (10 FP) lett
a hivatalos szavazata, de gyanítom, hogy a
másfél pontos 10-8-B az igazi gyöngébbik.
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sokszor a passzív hívás a legjobb. Lehet, Ke
letnek erős egyenletes lapja van, és azért nem
kérdezett ászt, mert a kezében látja m ind a
négyet. Mögötte ülünk három királlyal, talán
elég ha türelmesen megvárjuk a nekünk já
ró ütéseket. A körrel indulók mind a passzi
vitásról beszéltek - már amilyen passzív le
het a harmadik bubi mellőli hívás.
Gál: „¥3. Szerintem minden más m eg
törni.”
Keik „¥3. Ez a kijátszás sem veszélyte
len, de reménykedem, hogy nem já r vég
zetes ütésáldozattal, ami a másik három
szín valamelyikéből való indulás után be
következhet.”
E z gyakran fontos szempont: ha passzí
van akarunk indulni, de egyik hívás sem
igazán biztonságos, akkor válasszuk azt,
am i legfeljebb egyet töm, mintsem azt, ami
5. Páros, K-Ny beli. Dél lapja:
többszörös töméshez vezethet. Ám de az sem
4K, ¥B93, ♦KB94, *K9743
biztos, hogy a kór hívás megfelel-e ennek a
kritériumnak. Kört hívtam én is, de nem sok
Ny
É
K
D
meggyőződéssel. Am ikor leírtam a saját sza
passz
passz
1*
passz
44
passz
64
(körpassz) vazataimat, azt a jegyzetet írtam kör indulá
som mellé: „Mert nem szóltam közbe 2 trefMivel indulsz?
fel. Ha a szín nem licitálható, akkor nem is
hívható. ” Vajon milyen füvet szívtam, am i
Hívás
Szavazat Pont
kor ezt az érvet találtam ki?
¥3
6
100
Szó'ts: „¥3. H a netán ütök a pikk ki
4-x
1
90
rállyal,
talán még nem lesz késő valam e
♦3
2
80
lyik
m
inorra
váltani.”
♦4
1
70
Valószínűleg nem fogja eliminálni a
♦x
1
70
köröket, még mielőtt a vélhető pikk király
Senki nem indult aduval.
ütésünket kiadja. Így talán okosabbak le
Bánki: „£ 3 . Csak azért, m ert a pénz szünk, miután láttuk az asztal lapját. E z a
feldobás (treff hármas vagy kor hármas) terv a felvevő második lehetséges laptípusa
feltűnő lenne.”
ellen is véd: esetleg azért nem kérdezett ászt,
Winkler: „¥3. Hát remélem, el fog mert teljesen védtelen az egyik színe - nem
bukni.”
akart lehetőséget adni egy hívásirányító
Bevallom, nem emlékszem már, honnan kontrára.
van ez a parti, de megalapozott gyanúm van
Csakhogy egy harmadik laptípusa is le
rá, hogy ezt kiraktam. Mindenesetre a fő kér het:
dés a szokásos: aktívan vagy passzívan
Dienes: „¥3. Imádok aktívan indulni,
induljunk?. A válasz elsősorban attól függ de most semmi értelme, bár, ha leplezett
hogy milyen lapot képzelünk a felvevőnél. kör mellékszínük van, baj lehet a kör hár
Ezen belül: miért nem kérdezett ászt? A z mas indulásomból.”
ilyen ‘hipp-hopp-hupp’ licitmenetek után
Úgy bizony. Ha azért nem kérdezett ászt,
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mert sikénje van és kétszínű lapja, akkor
célszerűbb lesz aktívra kapcsolni mindjárt
az elején.
Csepeli: „*3. Ha az asztalon dáma-tízes van, a felvevő nem fogja eltalálni, így
a pikk király után ütök a treff királlyal.
E bben a pillanatban felébredek...”
Pedig kár felébredni egy ilyen szép álom
ból. A következő treffel induló átaludta a
kommentárját:
Szvitacs: ,,+x.”
A treff ,x ’ hívását jobban pontoztam,
m int a hármasét, de nem az iménti kom
mentár miatt, és nem azért, mert ki akar
tam szúrni Csepelivel és Bánkival. Hanem
ilyen szituációban valóban az a legjobb
megoldás, ha találomra hívjuk a hármast,
négyest, hetest vagy kilencest. A z épp-oly
rossz, ha mindiga kilencest hívjuk ilyenkor,
m int ha mindig a hármast hívnánk. Ha a
felvevőnek találgatnia kell, könnyebb lesz a
dolga, ha kiismerhetőek vagyunk.
A káró ,x ’ hívást viszont ugyanúgy pon
toztam, mint a négyest. Ugyanis ott, ha ta
lálgatnia kell, nem tudja m ajd elrontani.
Mindettől függetlenül jó érvek szólnak a
káró mellett:
Szilágyi: „♦x. Szerintem kétszínű lapja
van körrel, nagyobb a valószínűsége a ká
ró ütés kibontásának vagy a két káró lehí

vásának mint a treffének.”
E z szerintem meggyőző érv. Valószínűsít
hető egy rövid szín az asztalon, s egy másik
a felvevő kezében, leginkább a káró az a
szín, ahol második menetbeli keresniva
lónk lehet.
Homonnay: „V4. Ez gonosz feladvány,
m ert szerintem az a legvalószínűbb, hogy
az asztalnak a pikk mellett kőrje van, a
felvevőnek meg a pikk mellett egy olcsó
színe van, de nem tudom, melyik. Ha
treffje van, azt könnyen kimagasíthatja,
ha kárója, akkor talán csak egy ütést adok
az indulással. De ha a partnernél van a
káró dám a, akkor alanyra bukkantam...”
M ár az előbb is efjfangzott a ,csak-egyet
töm ’ érv, de ki gondolta volna, hogy a ne
gyedik király-bubi-kilences mellóli hívás
mellett is szólhat? Ha a legaktívabb indulás
a legpasszívabbnak is bizonyulhat, megváltoztatonia szavazatomat. Kárót hívok!

A Fórumtagak szavazatai
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
D ienes Ödön
G ál Péter
Homonnay Géza
Keil Béni
Steve Starkey
Szilágyi László
Szőts Gábor
Szvitacs István
W inkler Gábor

1.
4>
4>
4V
4V
44
4i
4^
4*
44
4V
44

2.
kontra
2#
3V
kontra
24
kontra
passz
passz
2*
3*
passz

3.
4 szán
4V
4V
4V
4V
4V
4V
2 é/lV
4V
4 szán
4V

4.
2FP
*D
*D
*D
VB
*D
VB
VB*B
VB
VB
VB

5.
*3
*3
V3
V3
♦4
V3
V3
♦x
V3
*x
V3
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UCITFÓRUM 16.

feladványai
1. Csapat, É-D beli. Dél lapja:
4A9, VKDB3, 4AB86, 4A B 3

Ny

É

K

D

passz
passz

3V*
44

passz
passz
passz

2 szán
34
?

*: transzfer pikkre

Mit licitálsz?
2. Csapat, ált. mans. Dél lapja
4B7652, VKB954, 486, 4 9

Ny

f

K

D

passz

kontra

1 szán
passz

passz
?

Mit licitálsz?
3. Páros, ált. beli. Dél lapja:
4ADB5, VAK542, 4A6, 4K 2

Ny

É

-

-

K

D

-

?

Mit licitálsz?
4. Páros, ált. mans. Dél lapja:
4 D 10652, V8, 4K96, 4DB109

Ny

É

K

IV

passz

pá& |

Mit licitálsz? í i,'

O
?

v •*V

5. Csapat, if-Ny beli. Dél lapja:

4D 106, VD10953, ♦D8. 4AB7

Ny

t

K

passz

kontra

2V
passz
körpasz

Mivel indulsz?
.

. . . :..

D

Részlet Darvas Róbert

A Pakli szemével
című könyvéből
Két önhitt kibic
Káró Hetes elbeszélése
Talán nem mindannyian ismeritek K e
ményfej professzort. A matematikai tan
széket vezeti a közeli egyetemen, és csak
nagy ritkán jár ebbe a klubba kártyázni.
Elemzéseinek ereje éppoly lenyűgöző,
mint amilyen elképesztő empátiájának
teljes hiánya. H a egy parti sikere kizáró
lag a formális logikán múlik, játéka alap
ján azt hihetnétek, a parti előtt alaposan
tanulmányozta m ind a négy lapot. Nagy
játékos lehetne, csakhogy képtelen ke
resztül látni az ellenfelek, vagy akár a
partner kicsit is fantáziadúsabb licitjein.
Számára a játék nem más, mint gyakorla
tozás eloszlásokon és valószínűségeken.
A liciteket és az ütésekhez adott kártyá
kat pedig úgy kezeli, mintha azok statisz
tikai adatok lennének. H a a licit és a játék
egyenes - ő ragyog. H a megtévesztő, a
legegyszerűbb csapdákba is beleesik, és
ügyefogyott lesz, m int egy kisgyerek. A
történetben, amellyel be akarom mutatni
káprázatos elemzőkészségét, szerencsére
teljes képet kaphatunk róla. Még egy dol
got el kell m ondanom , mielőtt folytat
nám. Keményfej professzor meglehető
sen süket. De ez a fogyatékossága változó
mértékű. Vannak alkalmak, amikor az
embernek nagyon meg kell emelnie a
hangját, és nagyon formálnia kell a szava
kat, ha hozzá beszél. Más esetekben - ál
talában ha nincs jelentős háttérzaj - töké
letesen hall, ami elég zavarba ejtő lehet
mindazoknak, akik vannak annyira osto
bák, hogy süketségére alapozva, halk
megjegyzéseket tesznek rá.
Ez alkalommal kora délután volt, és a
klubban csak néhány asztalon játszottak.
Két fiatalabb játékos ráérősen besétált;
rápillantottak a professzor papírjára és
látták, hogy a másik oldalon már csak egy
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gém hiányzik. Úgy döntöttek, ham arosan
ők is sorra kerülhetnek. Belesüppedtek
foteljaikba, közvetlenül a professzor mö
gé, hogy figyeljék a játékot, amíg a robber
véget nem ér. Finom an egymásra moso
lyogtak, minthogy kibic szerepüket igen
csak szórakoztatónak találták. Annak a
szellemes-kalandos iskolának voltak hí
vei, amely különleges eredm ényeket ér el
a „tedd nehézzé az ellenfél életét” elv se
gítségével, blöff licitek és céltalan fals jel
zések használatával. A kevés alkalommal,
am ikor a professzor asztalánál játszottak,
csak kedvenc módszerük, a term észetellenesség és a zavarkeltés áldozatát látták
benne. A jó mulatság rem ényében váltot
tak tehát pillantásokat.
Keményfej professzor K eleten ült, és Dél
az alábbi lapokat osztotta:
*KD72
¥AD83
♦K
*D 532
*B986
1--- *543
¥KB109 uv 1
¥65
♦3
NY
* ♦ADB8762
*B987
0
*10
♦A10
¥742
♦10954
*A K 64

D

Ny

E

K

1*
passz
3szan
passz
passz

passz
passz
passz
passz
passz

1¥
3*
passz
4szan

3^
passz
44
passz

Nyugat Káró H árm assal indult; az asz
talról Királyom következett, és a profeszszor mélyen gondolataiba merült. A per
cek múltak, és ő nem mozdult. A két fia
tal kibic türelm etlensége nőttön nőtt és
suttogni kezdtek.
- A matematikai tanszék vezetéséhez
nyilvánvalóan elengedhetetlen a lassúság
képessége...

- Nem gondoltam volna, hogy a lassú
ság, vagy akár a logaritmus tényleg ennyi
re lényegbe vágóak lennének, ha egy ki
rályt kell megütni az ásszal.
- Vagy ha le kell hívni még két további
ütő lapot, és a partnerre bízni a buktatást.
Önelégülten somolyogtak egymás
szellemességein. De Keményfej profeszszor még mindig nem adott lapot az ütés
hez. Nagyon csodálkoztak bizonytalanko
dásán. Aztán a suttogás újra kezdődött.
- Persze az lehet, hogy három káró
ütés beszoríthatja a partnert, ha mindhá
rom külső színt tartja, de így van-e?
- És ha ettől is fél az öregfiú, miért
nem ü t az ásszal és hív valami mást,
mondjuk pikket, vagy treffet?
- Igen, ez jó m egoldásnak látszik. Fi
gyelj csak! Úgy látom döntött végre, és
ezzel esélyt ad nekünk, hogy leülhessünk
játszani!
A professzor fészkelődött székén. Las
san felemelte jobb kezét és kárói közül
óvatosan kiemelt engem, és az ütéshez
adott. Soha nem felejtem el, ahogy a két
sutyorgónak a lélegzete is elállt a döbbe
nettől.
Csendben figyelték tovább a játékot. A
felvevő ütött három pikket, két kört és
három treffet. A tizedik ütést nem tudta
megszerezni, Nyugat tarto tta mindhárom
színt, és a felvevő nem tudott kimagasíta
ni semmit.
Keményfej professzor a két zavarban
lévő fiatalemberhez fordult, és nyugodt
hangon rövid oktatást tarto tt nekik.
- Uraim, - kezdte, - biztos vagyok ben
ne, hogy egyetértettek ellenjátékommal,
és megbocsátják, hogy eltartott egy dara
big, amíg kiötöltem. M int láthatják, első
ként is képet kellett alkotnom a licit alap
já n az elosztásról, amely jelen esetben nyi
tott könyv volt - enyhén szatirikus pillan
tást lövellt a két ifjú felé, majd folytatta.
- Dél nem licitálta újra treffjeit, és nem
tám ogatta partnerének sem kőrjét, sem
pikkjét. Passzolt a második körben. A há
rom pikkre három szánt licitált. Termé
szetesen partnerem indulása szingli volt.

B R ID Z S E H T ___________________
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Mindebből arra következtettem, hogy
Délnek négyes kárója van a tízessel és a
kilencessel, négy treffje van, és öt lapja a
nemesekben. Természetesen lehetett vol
na ötös treffje és csak négy major lapja, de
ebben az esetben a felvétel elvehetetlen.
De ha Észak elosztása Nyugatét ismétli,
és neki szintén 4-4-4-1 elosztása van
szingli káróval, - ami nagyon valószínű
nek tűnt annak ellenére, hogy annak a va
lószínűsége, hogy mindkét kéz ezt tartja,
egy az ezerhez, - a felvételt talán meg le
het buktatni, ha én nem szorítom be káró
immal, és ha lépéséket teszek annak meg
akadályozására, hogy Dél beszorítsa őt.
A professzor így folytatta:
-V ilágos, hogy féltem lehívni mindhá
rom káró ütésem. H a így teszek, felmaga
sítok egy káró ütést a felvevőnek és köz
ben Nyugat kezét tehetetlenné szorítom.
Tegyük fel, hogy Nyugatnak csak egy üté
se van a másik három színben. Megkoc
káztassam, hogy ütök a káró ásszal, mint
a buktató ütéssel, hogy aztán pikkre, vagy
treffre forduljak? Némi gondolkodás
után arra a következtetésre jutottam ,
hogy ez sem jó. A felvevőnek mindössze
annyit kell tennie, hogy visszahívja a ká
rót, ütést adva ezzel nekem, de be is szo
rítva Nyugatot egyúttal. Az adott pilla
natban Délnek csak nyolc biztos ütése
van, de amint a háromszínű, ismétléses
beszorítás beindul, a felvevő könnyedén
begyűjti a két ütést, amire szüksége van.
Elvihetünk három káró ütést, vagy két
kárót és egy kört.
- Kövessék velem végig uraim az egyik
változatot, és én biztosíthatom önöket,
hogy a többi is épp így működik. Meg
ütöm az első ütést az ásszal, és pikket hí
vok vissza. Dél üt az ásszal, és kárót hív, a
tízest, vagy a kilencest. Én ütök, újra pik
ket hívok, az asztalon üt a dám a, és a fel
vevő a kezébe megy a treff ásszal. Megad
ja a kör impasszt, lehívja a kör ászt, és ki
adja az ütést Nyugatnak körrel. Nyugat
pikket hív, az asztalon üt a király, Dél ká
rót dob. Az asztalról a kör nyolcas követ
kezik, amibe Dél eldobja utolsó káróját,

és Nyugat beszorul a fekete színekben.
Ebben a pillanatban ez a helyzet:

*9
♦*B 98

♦7
V8
♦*D 5
----- j----- * NY
P

K ♦B876
é

éV♦9
*K 64
- H a a kör hívásba Nyugat pikket dob,
üt az asztal nyolcasa, és két treff. Ha treffet dob, a felvevő üt három treffet.
- Ezért aztán - vonta le a következte
tést a professzor - úgy határoztam, még a
káró ásszal sem üthetek. Az első káró ki
hagyásával lehetetlenné tettem a felvevő
számára, hogy kárót hívjon Nyugat beszorításának érdekében, hiszen ha ezt te 
szi, le tudom hívni az összes kárómat.
Uraim, remélem elemzésemet rendben
levőnek találták, és biztosíthatom ön ö 
ket, nem használtam hozzá logarlécet.
A fiatal kibicek eleinte megszégyenülten ültek, azután nevetni kezdtek, és az
egyik így szólt:
- Ne dörgölje az orrunk alá! Ki va
gyunk ütve!
■ ■ ■
A tisztelet apró kiáltásai üdvözölték a
történet végét.
- Valóban gyönyörű ellenjáték, - szólt
Kör Ötös - amelyet a partner lapjával való
együttérzés ihletett, amire csak kevés játé
kos képes. Azt hiszem ezért tartott olyan
soká, amíg a professzor véghez vitte. Sok
kal egyszerűbb, ha a játékosnak saját m a
gát kell egy fenyegetéstől megóvnia.
- Nem szükségképpen - szúrta közbe
Treff Tízes - emlékszem, egyszer egy jó
játékosnak osztottak, aki a professzorral
összehasonlíthatóan hosszú ideig gondol
kodott, és az ő gondolatai saját lapja kö-
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rül forogtak. Hozzá kell tennem , kettős
fenyegetés ellen kellett védekeznie beszorítás és végjáték ellen. M egtalálta a
megoldást:

- Mi történhet - szőtte tovább gondo
latait - , ha lehívlak téged a negyedik ütés
ben? Nem okoznál az ellenfélnek semmi
lyen problémát, hiszen kézből is, asztalról
is lehet kárót dobni. D e mit hívok utána?
Egy pikk figurát? Dél üt, lehívja a káró
ászt, majd az asztali köröket. Ezzel az
asztalon marad Káró Kilences és Pikk Ki
lences, és mondjuk Pikk Ász-Tízes a ke
zében. Beszorulnék pikkben és káróban,
hacsak nincs Keletnél védett Káró Dáma.
D e ha Délen négy káró van, - ami való
színűbbnek tűnik - K eletnek csak egy le
het, és a beszorítás m űködni fog. Igen. Ez
a veszély. Lássuk, mit tehetek ellene?
A többi játékos és egy-két néző türel
m etlenül mozgolódni kezdett. Emberem
nem zavartatta magát, gondolatm enete a
m aga logikus útján haladt tovább.
- H a Délnél van Káró Ász, Dáma, a
felvétel elvehetetlen, hacsak nincs Kele
ten Pikk Tízes. De én nem hiszem, hogy
D élnek Káró Ász-Dámája van, mert
egyenletes lapjával egy pikk helyett in
kább egy szánnál indult volna. A legna
gyobb tehát annak a valószínűsége, hogy
D élnél van negyedleges Pikk Ász-KirályTízes, negyedik Káró Ász, és hogy Kelet
nél van Káró Dáma. Ebben az esetben, én
nem téged hívlak, bármily csábító is vagy,
drága Treff Tízes. Pillanatnyilag Délnek
két vésztője van. Nem fogom beállítani
neki az ütésszámot, hogy beszorítson. Vé
gezze el ő a piszkos munkát, ha tudja.
Addigra már minden szem kíváncsian
szegeződött emberemre.
- Elnézést kérek, hogy így transzba es
tem , - mondta, - de ezt egy kicsit alapo
sabban meg kell fontolnom.
Kelletlen, beleegyező mormogás volt a
válasz. Visszatért gondolataihoz.
- Jól van, de akkor mit hívjak? Pikk fi
gurát? Dél a tizenegyedik ütésben egy
szerűen kiszáll káróval, és bele kell hív
nom a pikk ász-tíz villába. Nem hívhatok
kis pikket sem, mert akkor a Pikk Tízes
lesz a hiányzó ütés. M indez azt jelenti,
hogy kárót kell hívnom. Kicsit? Nem én,
amíg élek! Partnerünk feltételezett D á

Egy briliáns hívás
Treff Tízes elbeszélése
Kezdetnek csak két lapot mutatok meg az én emberemét, és az asztalt:
♦94
rKDBIOÓ
♦942
*643
Em berem
♦DB75
y-

♦KB853
*A 1092

E

K

D

Ny

passz
passz
1*
24
2y
passz
3 szán
körpassz
Emberem, Nyugat, Treff Kettessel in
dult. Partnere ütött Királlyal, és vissza
hívta Bubit. Dél fedte Dámával, ütött
Nyugat Ásza. Lehívta Treff Kilencest,
mindenki színre színt adott; azután el
gondolkodva m orzsolgatott engem ujjai
val. S minthogy szemei rajtam pihentek,
olyan tisztán láthattam gondolatait, mint
egy aranyhalat az akvárium ban. Különle
gesen tisztafejű gondolkodó volt.
- Egy pillanat, Treff Tízes barátom, m ondta magának. - N em vagyok biztos
benne, hogy le kell téged hívni. Nézzünk
körbe egy kicsit. Mit gondolsz, mi van
D él kezében? Biztosan nála kell lennie a
pikk ász-királynak, és a kör, valamint a
káró ásznak, hiszen nélkülük esélye sincs
a felvételnek. Az elosztás? Három treff,
ezt már tudjuk, és m ajdnem biztosan
négy pikk, hiszen ha öt lenne neki, három
pikkel kényszeríthette volna partnerét,
am ikor másodszor rá került a sor. Azu
tán, azt kell gondolnom, vagy két kőrje és
négy kárója van, vagy három mindkettő
ből. Akárhogy is, nyolc fejütése van, - öt
kör, két pikk, és egy káró.

BR IPZSÉIET___________________

37

máját adná az ütéshez, és a felvevő máris
élne a lehetőséggel, hogy két vesztő üté
sét egyre csökkentse, Keletnek engedve
az ütést. A kkor aztán Dél be tudna szorí
tani pikkben és káróban, csak úgy, mint
az előbb. Igen, teendőm világos.
Ezen a ponton kihívta Káró Királyt,
gondolatai közt az alábbi magyarázattal:
- Na most hagyja ki Dél ha akarja, és
akkor te leszel a buktató ütés, tiszteletre
méltó Treff Tízes barátom!

nem tűrő hangon. - Kitűnő hívás volt, és
akkor is az lett volna, ha ott és akkor hi
bás lett volna.
Treff Hatos elnémult. A rendreutasí
tást követő pillanatnyi csendet Pikk D á 
ma törte meg.
- Két példát is láthattunk túlságosan is
lassú játékról, - m ondta - és mindkét elkö
vető férfi volt. Azt hiszem, aligha találtok
igazán hosszú gondolkodást a bridzsasztalnál egy nőtől. Kíváncsi lennék, miért.
- A nők nem veszik olyan komolyan a
játékot. - tette le a voksát Káró Hetes - A
nők realisták, és mindig észben tartják, ez
csak játék. Sosem vesznek el annyira egy
szituáció tekervényeiben. Hátul, a fejük
ben mindig ott motoszkál a gondolat:
„Mit számít mindez?” De a férfiak, ak ár
mit is csinálnak, az a pillanat minden
mást beárnyékol. A nőkkel ellentétben
nincs értékskálájuk. Akármit tesznek ép 
pen, az a legfontosabb. így azután nem
meglepő, hogy semmilyen erőfeszítés
nem számít hiábavalónak, semmilyen ké
nyelmetlenség nem túl nagy, amit m ások
nak okoz, csak a végeredmény sikeres le
gyen. Egy hölgy szociális érzékenysége
sosem engedné meg, hogy az idegességig
várasson másokat döntésére.
- Nem értek egyet - mondta Pikk
Nyolcas - Az én fenséges Dám ám nak
igaza van. A hölgyek nem szoktak mély
transzba esni a bridzsasztalnál. De nekik
erre nincs szükségük. A nők intuíciója
sokkal fejlettebb a férfiakénál. Ez közis
mert tény. A hétköznapi életben részben
intuíciók, részben a józan ész alapján
döntenek. Nem más a helyzet a bridzsasz
talnál sem. Á ltalában intuitív döntéssel
kezdenek, s azt követően gondolkodnak,
amikor az intuíció lendülete kifogyott.
- Nem is tudtam , hogy ilyen nagy pszi
chológiai, sőt női pszichológiai szakértő
vagy. - szólalt meg némi féltékenységgel
hangjában Pikk Bubi - De hova vezet ez?
Egy konkrét esethez, amely mindezt bi
zonyítja-vagy legalábbis illusztrálja, am e
lyet most el is mondok nektek, - válaszolta
Pikk Nyolcas - és ezt a címet adom neki.
(Folytatjuk)
Fordította: Talyigás P éter

Ez volt a teljes kiosztás:
♦94
*KDB106
♦942
*643
Emberem
♦DB75
*♦KB853
♦A1092
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És az em berem Káró Király meglepő
hívásával m egtalálta az egyetlen ellenjá
tékot, amire bukik a felvétel.
- Ez mind nagyon szép - szólt Treff H a
tos, amikor Tízes bátyja elcsendesedett. De tegyük fel, Délen négy káró van ÁszDámával, és Keleten van Pikk Tízes. Egy
általán nem valószínűtlen a licit alapján.
Ebben a helyzetben Káró Király hívása
tömi meg a felvételt, míg a kis pikk hívás
megbuktatja.
- Tudom, tudom - válaszolt türelm et
lenül a Tízes, - de emberem körülnézett.
Gyakran játszott Dél ellen korábban, és
ismerte, mint a rossz pénzt. Egészen biz
tosan érezte, hogy Dél egy szánnál indult
volna egy pikk helyett, ha csak két kis
pikkje lett volna Ász-Király alatt, és nála
van a káró villa.
- Ne mérgezz meg egy jó történetet
Hatos! - szólt Treff Ász ellentmondást
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Pula 1999.
Még csak előzetes információkkal rendelke
zünk a pulai versenyről, de örömteli hír, hogy a
rendezők meghosszabbították a-versenyt. Idén
augusztus 28-tól szeptember 8-ig tart a verseny.
Ebből szeptember 4-ig tart a főverseny (az elő
ző évekhez hasonlóan).
augusztus 28.
Butler páros
augusztus 29.
Vegyes csapat
augusztus 30.
Mini csapat
augusztus 31.
Vegyespáros
szeptember 1-2,
Nyílt csapat
szeptember 3-4.
Nyílt páros
A rendezők plusz 4 napot terveznek, esténként
egy-egy versennyel.
Végleges program és meghívó május elejére
várható.
Sajnos tavaly problémát okozott, hogy sokan
csak lefoglalták a szállást és nem érkeztek meg.
Azt a fáradtságot sem vették, hogy erről időben
értesítették volna a szervezőket. A jövőben az
ilyen esetekre kilátásba helyezték, hogy egy
nap szállásdíjat ki kell fizetni,
így csak írásos megrendelést tudok elfogadni,
egyben egy nyilatkozatot, hogy a késői lemon
dás esetén az illető vállalja ennek költségeit.
A lemondás határideje 10 nappal
a verseny előtt.
A jelentkezési határidő 1999. június 30.
Az elmúlt években általában sikerült az igé
nyeknek megfelelő szállást biztosítani (akik
időben jelentkeztek). A rendezők az idén több
szállót is ajánlanak, főleg azoknak, akik nem
játszanak a versenyen. Az összes szálló gk-val
maximum öt percre van a verseny helyszínétől.

Árak 1999-re (teljes ellátással, nap/DEM]:
kétágyas/to egyágyas
H istrai
59
7B
Raima
45
59
55
Irio n i
42
40
48
Park
Appartment Punta Verudela
40
60
31
38
Pavillions Zlatnie Stijene
Pavilliuns Splendid
31
38
40
Pavillions Verudela
33
36
44
Hotel Splendid
3B
Appartment Horizont
57
Hajlik Gábor
Budapest, 1999. április 20.
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CAPPELLETTI
(Hamilton) konvenció
A z egyik mítosz, amelyet gyakran taníta
nak a kezdő bridzsezőknek, hogy botor
dolog jó lap nélkül beavatkozni a licitme
netb e az ellenfelek erős egy szán indulása
után. Ez egyenletes kezekre valóban igaz
lehet, de sok olyan gyenge elosztásos kéz
van, amellyel - különösen párosverse
nyen - célszerű küzdeni.
Például az *x, VKD109xx, ♦DBx, 4xxx
vagy éx, KDi09x, DB98x, *xx kezekkel
sokkal szívesebben mondunk két kört,
mint a figurapontokban sokkal gazdagabb
♦Axx, VKB8xx, ♦Kxx, ^ D x vagy ♦Dxx,
VABSxx, ♦KD, +Dxx kezekkel.
A z 1 szán indulás után a legtöbb ma
gas licitet veszélyes olyankor alkalmazni,
am ikor nem tudjuk, van-e partnerünknél
adutám ogatás vagy más hasznos érték.
E z é rt (elméletileg) az a célszerű, ha a
kettes magasságú liciteket valamilyen in
telligens modor, arra használjuk, hogy
kezünk elosztásáról informáljuk partne
rünket.
A legfontosabb laptípusok, amelyek
ről partnerünket tájékoztatni érdemes, a
következők: erős, egyenletes kéz („jó” 15
vagy több pont), mindkét majort tartal
m azó kéz, egyszínű kéz és a különböző
más kétszínű kezek. Az 1 szán elleni Cappelletti olyan kettes szintű licitek soroza
ta, amelyek ésszerű lehetőséget kínálnak
a fenti laptípusok bem utatására.
I szán indulás után Cappelletti licitek
A „T he Official Encyclopedie of Bridge”ben a Cappelletti licitek következő meg
határozása található.
- A két major licit a bem ondott színt és
egy m inor színt ígér.
- A 2 4 licit a major színeket ígéri.
- A 2<£ licit egyszínű kezet jelez (partner
rendszerint két kárót válaszol).
A fenti közbeszólásokra néhány tipikus
erős, közepes és gyenge példa:

39

BRIDZSÉLET
Erős
2 major
♦AKlOxx
Vxx
♦KDlOxx
♦x
2♦
♦KDlOxx
VADBxx
♦x
♦x
2*
♦xx
VADBxxx
♦ABxx
♦x

Közepes

Gyenge

♦DB8xx
Vxx
♦KD8xx
♦x

♦D9xxx
Vx
♦K9xxx
♦xx

♦KBlOxx
VDB9xx
♦xx
♦x

♦K9xxx
VD8xxx
♦xx
♦x

♦xx
VADBxxx
♦Kxxx
♦x

♦xx
TADB9x
♦B8xx
♦xx

Megjegyezzük, hogy ezen licitek mind
egyike jó 15 pontnál kevesebbet jelez. Az
éppen most bem utatott három licit mel
lett van számos más licit, illetve kezelés
mód, amelyek említést érdemelnek. A
két szán felüllicit rendszerint „szokatlan
szán”, azaz a minorokat ígéri - van azon
ban egy másik (bár meglehetősen ritkán
előforduló) jelentése is: szélsőséges el
osztású, gémig kényszerítő kéz (vagy egy
nagyon hosszú színt tartalm az vagy pont
erős kétszínű kéz, mint például az ♦x,
♦AKDIOx, ♦KDB9xx, ♦x). Partner elő
ször azt feltételezi, hogy a 2 szán felüllicit
a minorokat jelzi és bem ondja jobbik
minor színét. Ha a 2 szanos ezután egy
major színt licitál, akkor azzal erős, elosztásos, gémig kényszerítő kezet jelez,
amely túl erős volt a kettes magasságú, li
mitált Cappelletti licitekhez.
Passzos kéz kontrája négyes majort és
egy minor színt jelez. Ha a partner a ma
jor színt szeretné játszani, akkor 2 kört
mond, ha pedig a minort, akkor két treffet. A közvetlen hármas és magasabban
leadott színlicitek rendszerint legalább
hetes színt ígérnek és kizáró jellegűek.
Az alapvető Cappelletti struktúra
játszható óvatosan és nagyon agresszíven
is és függ a pár általános licitálási stílusá

tól is. Egy konzervatív pár valószínűleg jó
hat lapos vagy hosszabb színt kíván a 2
treff licithez, 5-5 m ajor lapot a 2 káróhoz
és 5 lapos majort a 2 majorhoz - és mind
ehhez megfelelő számú figurapontot.
A Cappelletti-Lewis pár rendkívül
agresszív m egközelítése az évek folya
mán alakult ki annak hatására, hogy
megfigyelték: még a jó párokat is m egza
varja a 2 treff közbeszólás és hogy szo
katlan - rendszerint jó - eredm ényeket
értek el a jó négyes majorokkal alkalm a
zott
2
m ajor
közbeszólásokkal
(”Woolsey változat”). Ennek m egfelelő
en mansban csökkentették a követelm é
nyeket és 2 kárót mondanak már négyes
majorral és jó kilenc ponttal is, 2 m ajort
mondanak jó négyes színnel és bárm i
lyen ötös m inorral, és 2 treffet bármilyen
gyenge kettes típusú kézzel (beleértve a
jó ötös színt tartalm azót is). Á ltalános
szabály, hogy minél gyengébb az ellenfe
lek szanja, annál agresszívabban vesznek
részt a licitálásban.
Válaszok a Cappelletti licitekre
Ahogyan az alapvető Cappelletti licitek
alkalmazhatók óvatosan és agresszíven,
ugyanúgy a kezdeti licitekre adott vála
szok is játszhatók óvatosan és agreszszíven. Például, ha a pár tagjai abban egyez
nek meg, hogy a 2 káró licit mindig leg
alább 5-5 lapos m ajorokat és elfogadható
kezet (azaz 10 vagy több figurapontot)
ígér, akkor p artner háromra ugrása vala
melyik majorban lehet kizáró licit m ind
össze háromlapos támogatással. Mivel mi
a 2 kárót nagyon agresszívan alkalmazzuk
(különösen gyenge szán ellen) és jelezhet
4-4-et is a majorokban, ezért náluk a 3
majorra ugrás géminvit négyes tám oga
tással.
Az alábbi válaszok egy nagyon agreszszív kezdőstílusnak felelnek meg. H a óva
tos kezdőstílust választunk, akkor az
alábbi követelmények némelyike enyhít
hető.
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Két treff után:
Válaszoló jó hatos vagy hosszabb színnel
passzolhat. A 2 treff licit lepasszolása cél
szerű lehet, mivel kizárhatja a licitből a
szanos „bokorban leselkedő” (partne
rünk színére büntető kontrát tervező)
partnerét. Ismerünk olyan ellenfeleket,
akik mindig az ilyen alkalm akra várnak.
Válaszoló rendszerint 2 kárót mond,
de helyette jó ötös vagy hosszabb színnel
bemondhatja major színét is. H a válaszo
lónak legalább jó 11 pontja van és min
den színhez tám ogatása, 2 szánt mond.
Ezzel arra biztatja a közbeszólót, hogy
maximummal m ondjon gém et (nem ok
vetlenül kell ehhez sok figurapont: elég
pl. egy olyan elosztásos kéz, mint az
4ADBxxxx, VKBx, ♦xx, ♦x).
A Cappelletti-Lewis pár ezt úgy játszsza, hogy az (1 szan)-2^-(Passz)-24(Passz)-2 szán treff színt és négyes kárót
jelez. Néhány példa:

Nyugat

Kelet

4ADT9xx
YKx
♦xxx
♦A 10

4Bxx
VAxx
4KD10x
♦D xx

A licitmenet:

Dél

Nyugat

(szak

1 szán
passz

2♦
44

passz
2 szán
körpassz

Kelet

Kelet

Dél

Nyugat

(szak

1 szán
passz
passz

2*
passz

2r
passz
passz
24
körpassz

3V

Nyugat

Kelet

4 xx

4KDxx
VDlOxx
4Kxxx
♦x

VB
4Axxx
♦ADlOxxx

Dél

Nyugat

1 szán
2*
2 szán
passz
körpassz

(szak

Kelet

passz
passz

24
34

2 káró után:
A passzhoz vagy a 3 treff licithez nagyon
jó hatos vagy hosszabb színre van szükség.
A 3 m ajorra ugrás géminvit legalább né
gyes aduval (többen úgy játsszák, hogy ez
az ugrás kizáró). A mi kedvenc kezelés
m ódunk szerint a 2 szán a közbeszóló job
bik m ajor színét kéri, és ha erre 3 minor
következik, az gémre invitál háromlapos
támogatással. Egy másik lehetőség, hogy
ez erősebb géminvit. Néhány példa:

Nyugat

Kelet

4KB9xx
*A D 9\x
4x
♦xx

4AD87
Vxx
4ABxx
♦xxx

A licitmenet:

Nyugat

Kelet

Dél

Nyugat

(szak

4 xx
r Kx
4AB98xx
♦xxx

4Dxxx
Vxxx
♦Dxx
♦Axx

1 szán
passz

24
44

passz
34
körpassz

Nyugat

Kelet

(szak

Kelet

4A8x

1 szán
24*
körpassz

passz

24

4KD105
VAB8xx
4Bx
♦xx

Nyugat

Kelet

4Kx
VIOxx
4AD9xxx
♦Bx

4Bxx
VAD9xxx
4Bx
♦xx

Dél

Nyugat

Dél

Kelet

nox
4AKxx
♦D9xx

Nyugat

24
1 szán
34
passz
körpassz

Észak

Kelet

passz
passz

2 szán
34
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Nyugat

Kelet

4A98xx
¥KB8x
♦Bx
4xx

4x
Vxx
♦ADlOxxxx
4Dxx

Dél

Nyugat

1 szán 24

Észak

Kelet

körpassz

Két major után:
Az új szín természetes. Az emelés rend
szerint 7-10 asztali pont. 2 szán az ígért
minor színt kérdezi; ha ezután 3 major jön,
az 10-12 asztali ponttal géminvit (erősebb,
mint az azonnali emelés). Néhány példa:

Nyugat

Kelet

4AK9xxx
¥x
♦ADlOx
♦xx
A licitmenet:

4B10xx
¥xxxx
4Kxx
4Ax

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

1 szán 24
passz
44

passz
34
körpassz

Nyugat

Kelet

4KB9xx
¥xxx
♦x
*KB9x

4x
VAxxx
4D9xx
4D10xx

Dél

Nyugat

1 szán 24
passz
3 <4

Észak

Nyugat

Kelet

4x
¥KD10xx
♦DB9x
4DBx

4xxx
¥B9xx
4Kxx
*Axx

Dél

Nyugat

Kelet

passz
2 szán
körpassz

Azonnali rekontrák:
Az (1 szan)-2£-(kontra)-rekontra licit
menetben rekontránk legalább 7 figura
pontot ígér és minden színben legalább 2
lapos támogatást. A rekontra arra bíztat
ja a közbeszólót, hogy küzdjön a hárm as
magasságig. Mivel az ellenfelek szám ára
gyakran az sem világos, hogy mit jelent a
saját kontrájuk, fontos számunkra, hogy
tudjuk, mikor licitálhatunk tovább. A ka
pitányi poszt küzdelemben való ilyen át
adása hasonlít ahhoz, amit mi a rekontra
kizáró indulások utáni leghatékonyabb
alkalmazásának tartunk (ld. „A kapitányi
kalap”, The Bridge World, 1987. április).
Tekintsük ennek a kezelésnek egy, ver
senyen előfordult alkalmazását. K elet rekontrája (egyenletes kézzel, 7 figurapont
tal) átadja a kapitányságot Nyugatnak,
aki - bizonyos színtámogatást és erőt té
telezve fel a partnernél - 9 pontjával
megalapozottan küzdhet a hármas m a
gasságig:
4B10x
¥Axxx
4xx
*D10xx
4xx
7
4xxxx
¥xx
‘
¥K10xx
4KD109xx HY
R 4Bxx
*A 10x
?___ 4Kx
4AKD9
¥DBx
4Ax
4Bxxx
A licitmenet

Észak

Kelet

1 szán 2 ¥
körpassz

passz

3¥

De ha Kelet lapja:
akkor a licitmenet
1 szán 2 ¥
passz
34
passz
4Y

xxx, Axxx, Kxx, Axx,
passz
2 szán
passz
3¥
körpassz

Dél

Nyugat

Észak

1 szán
24

2#
34

kontra rekontra
körpassz

Kelet

A Cappelletti licitek kiterjesztése
A Cappelletti licitek az újranyitó helyzet
ben majdnem ugyanolyan hatásosak,
mint közvetlen helyzetben. Az újranyitó
helyzetre vonatkozó módszerek közös
problémája az „előttes” elhelyezkedés:
újranyitó figurái a szanos előtt vannak
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(közvetlen helyzetben viszont mögötte).
Mivel egy passzos kéz k o n trája nem lehet
büntető (ahhoz 15 vagy tö b b pont kelle
ne), azt játsszák, hogy a passzos kéz kont
rája négyes majort és egy legalább ötös
m inort ígér.
A Cappelletti konvenció játszható 2
szán és 3 szán indulások u tán is. Különö
sen hatásos a gambling jellegű 3 szán in
dulások ellen. Hogyan leh etn e másképp
bem utatni 5-5 lapos vagy hosszabb major
színeket?
Ugyancsak hatásosan alkalmazhatóak
a Cappelletti licitek, h a partnerünk 1
m inor licitjére 1 szánnál szólnak közbe. A
következő példában K elet nem elég erős
ahhoz, hogy megkontrázza az 1 szán köz
beszólást, de ragyogó tám ogatása van
mindkét major színben, am it partnerével
közölni tud a 2 káró licit útján és ez egy
szuperjó 20 figurapontos 4 kör felvétel
hez vezet.

Nyugat

Kelet

4x
VA9xx
♦A109
*A10xxx

♦KlOxxx
VKlOxxx
4x
*D x

A licitmenet

Dél
passz
körpassz

Nyugat

(szak

Kelet

14
3V

f szán
passz

24
4V

A Cappelletti licitek ellen ajánlott
védekezés
Két treff után:
Kontra = Stayman; m inden más licit
m egtartja eredeti je le n té sé t (mintha a
jobboldali ellenfél passzolt volna).
Egy másik lehetőség:
Kontra = büntető bizonyos számú treffel
és figuraponttal.
3 4 = Stayman. M inden m ás licit meg
tartja eredeti jelentését.
Két káró után:
K ontra = büntető, bizonyos számú káró

val és figuraponttal.
2 Major = invit a megfelelő minor szín
ben. H a a minor bemondását major szín
ismétlés követi, az természetes (az ellen
felek gyakran elfelejtik, hogy mit is já t
szanak).
2 szán, majd a 3 4 válaszra passz vagy 34
= gyenge kéz, egy vagy két hosszú minor.
2 szán, majd a 3 * válaszra 3M = term é
szetes géminvit.
2 szán, majd a 3 4 válaszra 3 szán = gém
erő, legfeljebb az egyik majorban van fo
gása.
3 minor = ötös vagy hosszabb szín, kény
szerítő licit.
3 major = splinter, szleminvit valamelyik
m inorban.
3 szán = természetes licit major fogások
kal.
Két major után (fordított Lebensohl):
Kontra = büntető.
24 = passztkérő, természetes.
2 szán = induló jobbik minorját kéri.
3 4 = természetes, játszani szeretné.
34 = transzfer a másik majorra (legalább
5 lap; legalább 8 figurapont) Felüllicit: fo
gás és 4 lap a másik majorból, gémerő.
3V (24 után): passztkérő, természetes.
3 ¥ (24 után): passztkérő, természetes.
3 szán = játszani szeretné.
2 szán majd 3 szán = gémerő, nincs fogás,
nincs 4 lap a másik majorból.
2 szán m ajd felüllicit = gémerő, nincs fo
gás, van 4 lap a másik majorból.
2 szán majd 3 a nem licitált majorban =
m inor színű szleminvit.
4 treff: G erber.
4 szán: Kvantitatív.
44/4'V: Texas transzfer.
Mike Cappelletti és Ed Lewis
„C APPELLETTI Over No Trump ”
(Báron Barclay Bridge Supplies,
Louisville, 1989)
című műve alapján összeállította

Iványi Antal
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Eredménylisták,
1999. március-április
V iV ir. . mii in 111 iiiwn i i m
CSAPATVERSENY
A CSOPORT
1. Győr Budaiak
Bánki Z., Balogh Sz., Széles, Kuttner
2. Bu Pa
Dörnyei Zs, Dörnyei G., Jancsn, Serdölt
3. Tnlnatej I
Arvay, Szvitacs, Vági. Horváth
4. Harangozn-Toys
Harangozó, Vikor, Gál, Zöld
5. Euro
Beck A., Trencséni, Mészáros K., Zelnik
6. Dénes
Baán, Bikki, Eless, Iványi
7. Tolnatej II
Fazekas, Baranyai, Rúzsa A., Horváth Gy
8. Pécs Péntek
Kispálné, Zoboki, Moczán, Tánczos
6 CSOPORT
9. Zs-Zs
Gabus, Réti, Zsák, Szabó Gy.
10. Gyömbér
Beck M., Csehú, Nyárádi I., Nyárádi G.
11. Ilnitzky
llnitzky, Takáts, Húsa, Kovács Gy.
12. Poci
Artnerné, M észáros G., Mokos, Mokosné
PAROSVERSENY
1. Vági Horváth A.
835,6
2. Dörnyei Zs.-Dörnyei G. 823,2
3. Gál-Zold
778,0
4. Bánki Z.-Balogh Sz.
777,3
5. Arvay-Szvitacs
772,7
6. Réti-Babos
760,7
7. Nyárádi l.-Nyárádi G.
757,3
8. Vikor-Harangozó
747,4
9. Zsák-Szabó Gy.
740,0
10. Rúzsa A-.Horvath Gy.
690,3
11. Jancsö-Serdölt
676,9
12. Beck M.-Csehó
672,4
13. Eiess-lványi
670,B
14. Kincses -Kovács G.
665,0
15. Éliás l.-Harsányi L.
661,6

w ni

134
132
124
113
98
87
78
67

75
63
50
43

61,00
60,89
57,54
57,49
57,15
56,26
56,01
55,28
54,73
51,06
50,07
49,73
49,62
49,19
48,93

656,6
647,0
645,0
643,8
643,2
639,3
635,4
593,6
587,6
572,8
568,2
540,8
532,2

16. Kovács Gy.-Nagy L.
17. Széles-Kuttner
18. Komor-Vida
19. Baán-Rikki
20.Mokos-Mokosné
21. M észáros K.-Zelnik
22-Beck-Trencséní
23.llniczky-Takáts
24. Fazekas l-Baranyai
25.Rosa-Rosáné
26.Szabú L-Szabó T.
27. Takács-Artnerné
28.A rtner-M észáros G.

40,57
47,86
47,71
47,62
47,57
47,29
47,00
43,91
43,46
42,37
42,03
40,00
39,36

......... ............ ■ ■■

CSAPATVERSENY
1. EcoSoft
196
90
Aczél R, Falus 6., Bartis 8., M arjai Gy.,
Varga I., lévai F.
2. HARANGOZÓ TOYS
109
81
Gulyás 0., Harangozd L, Szalay Gy., Szilágyi L.
3. KE
189
117
Hegedűs G„ Honti L, Trenka P„
Dörnyei Zs., Kemény Gy.
4. TESZEK
1B8
75
földi, Zöld, Köttner, Szeles, Gabos, Réti
5. PAUNCZ
185
74
Paencz P., Gál R, Vikor 0., Szalka T.
6. SLEMYü
184
77
Grgin, Krautsak, Zipovski, Vlasnic
7. RONDOCARTON CLUJRO 178
58
T. Dórin, F. Dumitru, 0. Dodo, M. Stefan
8. CZIFFRA
174
41
Anders, Cziífra, Ormay, W elker 0.
9. GYŐR - BUDALAKK
172
37
Balogh Sz., Bánki Z., Éliás I., Harsányi K.
10. CANADA
188
29
Marjai G., Minarik G., Korányi A., Kotányi B.
11. GERO
167
0
Gerö, Fodor, Kovács A., Jakab
12. ROYSTON
165
7
Csepeli, HajdU P., Kelen K„ Marjai P., Argay
13. TEX - ÁSZ
160
-12
Dienes, Monori, Boros, Vinkler
14. BENCE
154
-42
Bárczí Zs., Márton G., Bozzai P., Benedek 0.
15. ARTEMIX
153
-39
Herényi I., Gárdns G„ Reszler A., Griger A.
16. KERTÉSZ
152
-47
W elker K„ Welker J., Zempléni E., Kertész Zs.
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17. FEKETE MACSKA
151
33
Éliás Gy„ Madarász l„ Bujdosó 1.,
Fekete I., Klein J.
18. AKELA
151
-47
Tichy E., Hegedűs 0., Rásonyi Qy„ Bárczy P.
19. HAMF
151
-40
Andrási A., Mnlnár L, Hiilvely I., Fodnr P.
20.
MDN0KLI
149
-50
Surányi A., Burányi M„ Dalogh L,
Benedek Cs., Surányi F.
21. HÁMORI
147
-56
Hámori M., Hámnri K„ Herczegfalvi I., Béda B.
22.
PUZA
144
-64
Vass K„ Orbán K., Puza L, Szabd S.
23.
HEGEDŰS
134
-93
Hyárádi 6., Hegedűs L., W iener 6.,
Hámnri Zs„ Jakus L, Pál L.
24. VIA
119
-157
Ferenczi Gy„ Salmanott V., Beck A.,
Juvancz R
m R E - i m a ,.

P AR0 S VERS EHY
1. Szalay-Rásnnyi
2654,4
2622,9
2. Kemény-Trenka
2607,5
3. Harangozn-Szilágyi
2604,0
4. Zempléni-Ormay
5. Hajdú-Kelen
2569,3
6. Gerö-Knvács A.
2563,2
7. lakatns-Niknlits
2558,9
2556,0
8. Zipnvski-Vlajnic /Y
2540,0
9. Marjai G.-Minarik G.
2538,5
10. Balogh-Bánki
11. Grgin-Krautsak/Yü-CR
2534,5
2529,0
12. Zoller-Argay
1 3 .Zsák-Csehö
2528,1
14 Kalmár Liska T.
2526,6
2503,0
15. Marjai-lévai
2493,2
16. Slipcevic-Radisic / Y
2492,4
17. Rubev-Cekredzi /MA
2486,8
18. Beck-Trencséni
2460,2
19. Szikrai-lnvász
2433,1
20.Fantana-Tnma/R
21. Kerti-Vékony
2417,7
2398,1
22.Bárczy-BenedekB.
2382,5
23.M arczona-Minarík
2380,5
24.Pánczei-Szikszay
2378,9
25.Monori-Díenes
2369,6
26.Fodnr Hülvely
27. Jakus-Pál
2367,1

58,52
57,82
57,48
57,41
56,64
56,51
56,41
56,35
56,00
55,96
55,88
55,75
55,73
55,70
55,18
54,96
54,95
54,82
54,24
53,64
53,30
52,87
52,52
52,48
52,44
52,24
52,18

28.Süpkézné-Böszürményi
29.8artis-V arga 1.
SD.Gulcsikné-Kádár
31. Tupolyi-Kardos
3 2 .Kerekes-Varga S.
33.Pauncz-Viknr-Szalka
34.íliás-H arsányi
35.Hegedüs-Hnnti
36.K ertész-Reszler
37. Hittmann-Jusztin
38.Bibnrka-Hulmann
39.Barkn-Riburics
40.Kováts Z.-Nyárádi
41. Macskásy hp.
42.6abus-Réti
43.6ála-Janntsku /OK
44.Falus-Szabú
45.Grba Doroski /Y
46.Bánkiné-Szalkáné
47.Nyárádi Nagy 1.
4D.Bárdossy-Böc
49.0ürnyei-Dnrnyei-Balázs
50.Tóth A. Horváth 1.
51. Marjai R-Kutáuyi B.
52. Ötvös-Gombár
53.Kerényi-Gárdos
54.Széles-K uttner
55. linczm ayer-Jakab
5G.Lukácsi-Búdis
57.Salmanoff-Bozzai
5B.Tichy-Talyigás
59.Bartha-M atuz / R
GO.Galicin Gavrílak /UK
61. Tímár-Balogh
B2.Bródi Jung
63.Dnbruszuljev-Hzdzic
64.Fegyiv-Fegyiv/0K
65.Hagy E.-Ferenci
66.Baksay Znller
6 7 .Knncz-Knncz
68.Nádasi-Zahorecz
6 9 .Surányi A.-Surányi M.
70. Oláh M.-Zwada
71. Ferenczy B.-Friss I.
72. Hámori-Tímár
73. Gáspár-Németh
74. Zalai-Lukács
75.Haksimen-Mirkov /Y

2367,1
2358,6
2350,1
2345,6
2341,8
2334,1
2329,5
2322,8
2318,7
2287,3
2277,7
2274,6
2274,2
2266,7
2262,0
2255,9
2255,5
2241,4
2238,5
2237,6
2230,1
2224,6
2221,7
2216,9
2216,4
2215,1
2176,1
2157,1
2155,9
2148,9
2079,6
2070,9
2032,9
2023,7
2021,2
2019,6
2008,6
1976,4
1976,0
1966,4
1949,3
1925,7
1918,9
1904,1
1891,0
1798,4
1769,1
1672,0

52,18
52,00
51,81
51,71
51,63
51,46
51,36
51,21
51,12
50,43
50,21
50,15
50,14
49,97
49,87
49,73
49,72
49,41
49,35
49,33
49,16
49,04
48,98
48,87
48,86
48,83
47,97
47,56
47,53
47,37
45,85
45,65
44,82
44,61
44,56
44,52
44,28
43,57
43,56
43,35
42,97
42,45
42,30
41,98
41,69
39,65
39,00
36,86
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VEGYESPÁROS VERSENY
1. W elkerJ.-lovász
1298,4
69,36
2. Bánkiné-Bozzai
1143,3
61,07
3. Kováts Z.-Nyárádi
1116,5
59,64
4. Szalka J.-Szalka T.
1113,2
59,47
5. Bíró E. Bartha l.
1089,5
58,20
fi. Minarik A-Minarik fi.
1050,2
56,53
7. Beck M.-Macskásy
1050,1
56,52
fi. Csipka-Magyar
1057,3
56,46
9. Nyárádi l.-Nagy 1.
1052,7
56,23
10. Sándor-Szöts
1052,5
56,22
11. Kákóczky-Petravich
1034,3
55,25
12. Székely Doby
1032,3
55,14
13. Vörös-Forgács
1025,3
54,77
14. Nagy E.-Varga 1.
1016,2
54,28
15. Beck A-Tarnay
1015,1
54,23
16. Kertész-Reszler
1013,8
54,16
17. Ötvös-Gombár
1008,9
53,09
16. Topolyi-Kardos
1005,1
53,69
19. Kovács J.-Eerenci
1000,6
53,45
20.Eundel-Pál
993,2
53,06
21. Réti-Babos
980,9
52,40
22.Kádár-Tóth
970,2
51,83
23.M acskásyoé-Bartis
959,3
51,24
24.Szabados-Kuttner
958,7
51,21
25.Varga E.-Szabó l.
954,7
51,00
26.Nyárádi E.-Hegedös l.
951,7
50,84
27. Hegedűs O.-Szalay
951,7
50,04
28.Kleinné-Eliás
947,7
50,62
29.Zempléoi-Ormay
939,5
50,19
30.6uelmioo-Hajdu
937,9
50,10
31. NikOlíts-ZáCh
928,2
49,50
32.Kelen D.-Keleo K.
928,0
49,57
33.Rosta E.-Hajdú
926,0
49,47
34.Vass K.-Puza
916,4
48,95
35.Treocséoi-M arjai
915,3
48,89
3B.Surányí A.-Surányí M.
910,6
48,64
37. Kerekes-Varga S.
907,6
46,48
38.Tölgyesi E.-Nemes L.
898,3
47,99
39.Marczona-Minarík
698,1
47,98
40.Hámori-Fris
897,3
47,93
41. Böszűrményi-Rásonyi
094,9
47,00
42.Söpkézoé-Balogh L.
894,6
47,79
43.W elker hp.
091,8
47,64
44.Bajáki-Szabú 0.
876,6
46,03
45. Haluszné-Takácsi-Nagy 866,9
46,42
46.Rona-0láh l.
853,0
45,57
47.Halász-Titsch
846,2
45,20
48.Szabú Cs.-Nádasí
838,6
44,80

45

49.Farkasné-W eininger
50.Víllányi Karajánnisz
51. Tátos-Gasztonyí 824,5
52.Székelyné-Stern
53.Ferenchalmy-Fodor
54.Zalai M.-Benedek Z.
55.81áh M.-Kerényi 1.
56.6sibi Zs.-Boöcp.
57. Zalai A.-BárczyP
58.Eerenczy-Klein
59.M észáros Í.-Dezsű

828,7
825,0
44,04
816,7
803,7
801,0
799,2
771,9
762,5
725,8
660,3

K A U F M A N N ISTVÁN
EMl EKVERS ENY
A - DÖNTŐ
1. Hegedűs 0.— Tichy E.
125,47
2. Kákúczky 1.—Turjánszki E. 122,33
3. Beck A.- Trencséni A.
121,90
4. M arczona M — Kásáné
121,35
5. Ötvös P.- Oláh M.-Fábián A. 119,50
6. Kovács J.- Nagy E.
118,29
7. Zempléni E.- Kertész Zs. 117,68
8. fiulcsikné - Kádár K.
116,94
9. Nyárádi 1.- Nyárádi B.
109,51
10. Böszörményi K. - Villányi A.
109,06
11. Macskásyné - Eyulay J. 105,32
12. Vass K.- Orbán K.
105,29
13. Vasvári V.- Borbélyné
102,35
14. Haluszné - Zahnreczné 93,10
1 5 .Farkas M.- Beckné
91,98
16. Csipka Sz.- Szalkáné
87,70

44,27
44,07
43,6 3
42,9 3
42,79
42,6 9
41,23
40,73
38,77
35,27

59,75
58,25
50,05
57,79
56,90
56,33
56,04
55,69
52,15
51,93
50,15
50,14
40,74
4 4,33
4 3,80
41,76

B - DÖNTŐ
1. Mezei K.-K erekes Zs.
2. Szatm áry N.- Herczeg A.
3. Topolyi M.- Gundel H.
4. Sándor J.- Kiss A.
5. Réti Zs.-Hám ori Zs.
6. Söpkézné - Tölgyesi E.
7. Ragályi J.-M akara K.
8. M észáros fi.-A rtnerné
9. Róna 1 .-Vatainé
10. Ferenczhalmy - Zalai A.
11. Vajda A.- Surányi A.
12. Illyeíalvi L- Iváncsi R.
13. Farkasné - Kntányi M.
14. Csipkáné - Euelmino Sz.

106,20
99,19
96,12
95,66
91,74
89,85
88,19
87,40
84,60
81,80
81,33
75,17
63,33
53,37

6 8,08
63,58
61,62
61,32
58,81
5 7 ,6D
56,53
56,03
54,23
52,44
52,13
48,19
4 0,60
34,21

46

M Á G N E S KUPA 19 9 9
A CSOPORT [ S Z 0 M B AT|
1. Fagaras - Kovács
274,68
62,43
2. Kelen - Szilágyi
260,14
59,12
3. B artók-Z sák
250,49
56,93
4. Bánkíné - Benedek
245,69
55,84
5. Kalmár - Liska
230,48
52,38
6. B eck- Tarnay
229,98
52,27
7. Argay - Kuttner
229,59
52,18
B. Harangozó - Hegedűs
227,67
51,74
9. Talyigás - Vékony
227,64
51,74
10. Lukácsi - Liska
226,27
51,43
11. Andrási - Bárczy
223,34
50,76
12. Ferenci - Gyulai
223,25
50,74
13. Szalka T.- Hajdú R
221,95
50,44
1 4 .Fodor - Rásonyi
214,10
48,66
IS. Knváts Z. - Nyárádi G.
214,10
48,66
16. Csehó Zoltán - Vida Mihály 213,69
48,57
17. Zempléni - Hrmay
209,25
47,56
18. Marjai Gy.- Marjai G.
208,97
47,49
19. Gyulay-Kotányi
207,11
47,07
20. Nyárádi 1.- Nagy II.
205,17
46,63
21. Rosta - Balásy
201,72
45,85
22.Kotányi B. - Marjai P.
193,02
43,87
23.Hám ori - Bozzai R
183,40
41,68
24.A ndrásfai B.-GráfG.
102,33
41,44
25.Gabos -R éti (kizárva)
—
—
B CSOPORT | VAS ÁR NA1 1
1. Szikszay - Pánczél
581,17
62,90
2. NikolitsF.-Zách
567,07
61,37
3. Jusztin - Hittmann
550,07
59,53
4. Tóth A.-Horváth
542,52
58,71
S. Fábián - Pásztor
537,69
58,19
G. Gáspár - Szendrei
537,17
58,14
7. Fodor - Kállaii.
529,19
57,27
B. Bánkíné - Kotányi B.
527,81
57,12
9. Giráné - Visnyovszki L. 519,50
56,22
10. Iványi - Kapcsos
516,57
55,91
11. Böszörményi - Vida
511,69
55,38
12. Csehó - Fazakas
505,79
54,74
13. Bukowski - Előd
504,19
54,57
14. Gyártás - Szönyi
502,83
54,42
15. Nyárádi G.- Hegedűs L. 501,81
54,31
16. Juvancz - Pavlik
501,50
54,27
17. Nagyzsadányi - Bakos
497,57
53,85
18. Kovács - Szóbél
495,31
53,60
19. M észáros - Gyenge
495,00
53,57
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20. Szabó Cs.-Szabó L. II.
21. Szatm áry - Szegedi
22.K nvács-M óricz
23.0ikkí - Fekete
24. E less- Kristóf
25. Kovács-Németh
2G.Székelyné - Tölgyesi
27. Nagy-Kovács
28.Koncz K.-KonczR
29.M ráz - Zombori
30.SurányiÁ .-B urányi M.
31. Kelen B.- Rohrbdck J.
32.B okor - Kirschner
33. B aksay-B arkó
34.M acskásy — Macskásyné
35. Z alai-B árczy
36.G ira - Makra
37.Gasztonyi - Mallászné
38.Kállaí II.-K ántor
3 9 .Stern-N em es
40. Balogh- Popper
41. Beck - Trencséni
42.Szabó - Nádasí
43.B leuer - Fövényí
4 4 .R ép ássy -lu k ács
45.R om bauer-Plesz
46.lváncsi - lllyefalvi
47. Szatm áry-H erczeg
48.W ér - Izing
49. A rtnerné-Forgács
50.Z alai- Várnai
51. Dazsián - Kurucz
52.Hám ori hp.
5 3 .lato s - Szabó B.
54.Farkasné - Szíráki

479,43
478,33
477,81
477,50
476,07
473,43
468,43
467,93
465,69
465,57
461,83
458,50
447,00
445,98
445,50
442,50
441,07
437,52
435,93
435,43
429,50
422,69
420,69
419,81
409,90
408,31
402,43
401,43
398,50
394,31
372,57
346,29
341,21
338,21
338,67

A CSOPORT (SZOMBAT
1. Aczél - Nagy II.
251,75
2. Csehó - Dörnyei
246,78
3. Dörnyei - Balásy
244,82
4. Hegedős - Honti
240,97
236,35
5. A rgay-H ajdú
6. G ál-K uttner
232,71
7. Beck - Macskásy
231,64
B. M arczona - Minarik
229,97
229,89
9. Szalay - Szilágyi
10. Réti - Gabas
229,82
228,13
11. Kalmár - Liska
12. Kállay II. - Kiss
228,01

51,89
51,77
51,71
51,68
51,52
51,24
50,70
50,64
50,40
50,39
49,98
49,62
48,38
48,27
48,21
47,89
47,73
47,35
47,18
47,12
46,48
45,75
45,53
45,43
44,36
44,19
43,55
43,44
43,13
42,67
40,32
37,48
36,93
36,60
36,44

57,22
56,09
55,64
54,77
53,72
52,89
52,65
52,27
52,25
52,23
51,85
51,82
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13. Vida - Balázs
14. Bartók - Zsák
1 5 .Fogaras - Kovács
16. Ferenci - Kraicsovits
17. B eck- Tarnay
10. Marjai - Mínarik
IS. Bánkiné - Kotányi
20.Mezei - Dumbovich
21. Hámori - Fris
22.Benedek - Bárczy
23.Lukácsi - Búdis
24.Zempléni - Ormay
25. M adarász- Klein
26. Marjai Gy.-Marjai R
27. Andrásfai - Gráf
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227,86
225,76
224,64
213,32
213,15
217,34
214,31
210,13
208,50
205,73
202,73
200,82
138.73
136,17
105,36

51,73
51,31
51,05
43,30
43,81
43,40
48,84
47,77
47,33
46,77
46,03
45,64
45,18
44,58
42,26

B C S O P O R T ( VI 1 S A R N A P j
1. Macskásy - Macskásyné 557,00
60,20
2. Mészáros - Zelnik
543,63
58,84
3. Stern Nemes
537,11
58,13
4. Kotányi 0. - Marjai R
536,74
50,03
5. Szabó II. - Szabó Cs.
520,15
57.16
6. Horváth - Szikszay
523,10
56,61
7. Kállai 1. - Talyigás
522,48
56,55
0. Farkas - Garami
517,14
55,37
S. Mráz - Zombori
508,42
55,02
10. Bánhegyi - Dómötori
505,61
54,72
11. Baksay - Barkó
503,82
54,53
12. Gira - Makra
438,67
53,37
13. Bikki - Zách
437,52
53,84
14. Ragályi - Grósz
436,74
53,76
1 5 .Mészáros - Gyenge
436,47
53,73
16. Fekete - Madarász
436,05
53,63
17. Hittmann - Fala
435,56
53,63
10. Jung - Bródi
433,67
53,43
IS. Fábián - Pásztor
430,57
53,03
20.Fodor - Nagy
483,77
53,01
21. B eck- Trencséni
487,64
52,77
22.Gulcsikné - Kádár
485,63
52,56
23. Juvancz - Pavlik
482,23
52,20
24.Rom bauer- Plesz
481,07
52,06
2 5 .Balogh-Popper
474,00
51,30
26.G áspár- Németh
473,46
51,24
27. Nyárádi-Hegedűs
463,38
50,80
2B.Giráné - Vísnyovszkí
463,32
50,73
2S.Darók - Novottny
468,33
50,76
SD.Nagy - Kovács
468,23
50,68
31. Eléd - Bukowski
465,16
50,34
32.Koncz K.-KonczR
453,68
43,75
33.Nagyzsadányi- Bakos
457,02
43,46
34. Ju sztin - Surányi
456,33
43,45

35.B leuer - Fövenyi
36. A rtnerné-M észáros
37. K ovács-M óricz
3 8 .Kelen B .-S u s its
3S.Tölgyesi - Doby
40.Csehó - Fazakas
41. Illyetalví - Iváncsi
42.M akay - Jankó
43. Ötvös-G om bár
44.Ném eth - Wér
45.Tóth - Horváth
46.V arga - Szabó 1.
47. Böszörm ényi-Söpkézné
48.Tátos - Szabó
4S.Bokor - Kovács
50.H erczeg - Szatmáry
51. Kristóf - Pós
5 2 .Zalai-V árnái
53.Szabó - Nádasi
54.Korucz - Drazsíán
55.Zahorecz - Szendrei
SG.Bozsik - Iványi
5 7 .Farkasné - Honárki
58.Hámori hp.

451,40
450,24
445,36
444,40
443,03
441,10
440,73
438,73
434,38
434,52
432,64
427,72
427,63
421,42
421,27
410,34
400,66
387,44
382,73
381,03
380,70
374,73
350,64
326,12

4 0,85
40,73
4 0,20
48,10
47,35
47,74
47,70
47,48
47,08
47,03
46,82
4 6,23
4 6,20
4 5 ,Sí
4 5,53
4 5,38
4 3,36
41,33
41,42
41,24
41,20
40,56
37,35
35,23

OR S Z ÁG OS DÖNTŐ, BODAPES T
1. Gyűr Budalakk - Siófok TRAUB1
Balogh, Sánki, Marczona, Mínarik
2. Pécs Arvay
Árvay, Szvitacs, Horváth A., Vágj
3. Debrecen - Miskolc
Grieger, Kálcsev, Andorkú, Gáspár
4. Miskolc
Kása hp„ Jezsó, Szabolcs K., Molnár, Csabán
5. KE SZEG
Rényí, Várkonyi, Búsa, Czár, Szabó A.
6. Tatabánya
Széles, Hegyi, Szikrai, Falus, Lévai
7. Paks-Baja
Jancsú, Serdült, M. Kovács hp.
0. Pécs Harsány!
Éliás, Harsányi, Cziráky, Starkey

Vidékbajnoksag 1999.
BALATONBOGLAR CS AP ATBAJ NDKS AG
1. Tolnatej I.
Arvay, Szvitacs, Horváth A., Vági

ISO
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2. Pécs VMH
Bariné, Matheovits, Decleva, Irina
3. Debrecen Kuka
Szesztay, Buglyú, Félegyházi, Mátyus
4. Tatabánya
Hegyi, Széles, Falus, Lévai
5. Tatabánya Xante
Nagyzsadányi, Bakns, Gira, Makra
6. Gyúr Budalakk - Siútnk
Balugh, Bánki, M arcznna, Minarik
7. Misknlc Jónap
Júnap, Csiky, Kása hp.
Pécs Éliás
Éliás, Harsányi, Cziráky, Starkey
3. Pécs Balázs
Répás, Gémes, Magyar, Bari L.
10. Debrecen Syrius
Kertész Is., Reszler, K ertész B., Sziky
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178
177
174
172
169
166
166
157
156

1 3 9 9 . ÁP RI L I S 10.
B O A R D A MA T C H C S A P A T V E R S E N Y
1. MÁTÉ
22,00
Arvay, Hnrváth A., Szvitacs, Vági
2. KUKA
21,00
Szesztay, Buglyú, Félegyházi, Mátyus
3. UTOLSÓ
20,00
Kálcsev, Grieger, Várknnyi, Rényi
4. VAKTYUK
19,00
Rezsler, Kertész Zs„ Sziky, Kertész B.
5. MISKOLC
18,50
Csnbán, Mnlnár, Jezsú, Szabnlcs
FRADI
18,50
Balogh, Bánki, Hegyi, Széles
7. MARI
16,50
Kása hp., Csiky, Jónap
B. RABBIT
15,50
Dümötüri, Bánhegyi, Plesz, Rnmbauer
9. GYŐR — (GÁZ
15,00
Bibnrka, Hollman, Vétek, Papp
TOLNATEJ II.
15,00
Rúzsa A., Hnrváth, Túth M„ Rúzsa K.
11. BOR
13,50
Gémes, Magyari, Répás, Vágyi
GŐZÖS
13,50
Fenyvesi, Gúcze, Kállai II., Kántnr
OINAMD/STAR
13,50
Bndor, Szalár, Varga
14. FAKÓ
13,00
Fazekas, Knvács, Baán, Szabú

15. PETA
Zalai, Weisz, Szabú, Szabú
16. NYÍREGYHÁZA
Zalai, Havaj, Kalmár, Knrsús
17. MDCZAN ZOLTÁN
Kispálné, Bari J., Tánczes, Zabuki
P A R 0 S VERS ENY
1. Hegyi-Széles
2. András Bata
3. Kertész Reszler
4. Zalai Kavaj
5. Cziráky-Starkey
6. Darók-Nuvuttny
7. Csiky-Júnap
8. Boröély-Schubert
Sziky-Kertész
10. Gira-Makra
11. Decleva-Trinn
12. Kálcsev-Grieger
13. Buknwski-Elöd
14. Rényi-Várkenyi
15. Kása hp.
16. Vági-Hováih A.
17. Kántor Kállai II.
18. Félegyhdzi-Mátyus
19. Biburka-Holman
20. Szabú II.-Szabó Cs.
21. Csarnngurszky-Munkácsy
22.Csobán-M olnár
23.Szesztay-Buglyó
24. Jezsú-Szabulcs
25.Éliás-Harsányi
26. Böszörményi-Láng
27.8alngh-Bdnki
28. Korsós-Kalmár
29.Vísnyovszki-Giráné
30. Arvay-Szvitacs
31. Marczona-Minarik
32. Dömötöri-Bánhegyi
33.Göcze Fenyves
34.0enis-Vincze
3 5 .Falus-Lévai
36.Szörényi-Szikrai
37. Jancsú Serdült
SB.Káilay II. Kiss
39.B ariné Matheovits
40.M akayJankú
41. Baláspirí-Martinkú
42.Papp Vétek

1066,67
1052,44
1050,09
1027,94
996,84
993,71
983,05
982,93
982,93
981,98
979,68
971,79
956,69
952,28
946,24
943,43
939,90
936,53
935,44
933,93
928,53
927,04
922,99
917,67
905,60
901,23
900,21
898,54
897,75
897,55
895,38
881,14
878,45
877,84
868,60
865,69
862,40
860,57
854,12
849,90
847,64
846,19

13.00
13.00
11,50

61,30
60,49
60,35
59,08
57,29
57,11
56,50
56,49
56,49
56,44
56,30
55,85
54,98
54,73
54,38
54,22
54,02
53,82
53,76
53,67
53,36
53,28
53,05
52,74
52,05
51,79
51,74
51,64
51,59
51,58
51,46
50,64
50,49
50,45
4 9,92
49,75
49,56
49,46
49,09
48,84
48,71
48,6 3
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43. Szabd l.-Zsák
44.Nagyzsadányí-Bakos
45.Baán-Szabú
4B.Kovács Ey. Nagy L
47. Németh-Kovács
48.Rózsa-Hcrváth
49.1imárné Cserjés!
5D.Fazekas-Kovács
51. Gombos-Sedlmayr
52.0ávid-Róbert
53.SZÜCS K.-Szúcs K.
54.Zalai-Weisz
55.Kirschner-W ér
56.Vágyi-Magyari
57. Plesz-Rombauer
58.8odor-Szalár
59.Tánczos-Moczan
BD.Németh-Gálos
61. Sülle-Kollár
G2.Strausz-Kahotek
B3.Schroter-Pálmaj
G4.Géber-Brázik
G5.Svábné-Darúkné
GG.Both-Vaday
67. László-Varga II.
BG.íúth-Rúzsa
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845,10
643,10
642,91
831,47
825,56
817,05
804,08
793,12
792,12
779,21
779,05
772,89
772,45
770,29
768,03
763,28
762,29
760,46
755,20
749,29
746,09
735,31
702,69
696,41
678,74
665,59

1 9 9 9 . M Á R C I U S 1 2 7.
1. Gárdos-Kerényí
604,76
2. Bánkíné Szalkáné
601,65
3. Harangozú-Szilágyi
593,23
4. Kuttner-Széles
574,13
5. Bikki-lványi
570,96
6. Gál-Szalka
563,77
7. Réti-Babos
560,27
9. Zempléoi-Ormay
560,10
9. Mészáros-Zelnik
557,13
10. Martinko-Kiss
544,44
11. Balázs-Kállay II.
543,80
12. Blünch -West
538,73
13. Márton-Bárczy
532,85
14. Bárcy-Szöllösi
525,00
15. Böszörményi-Vida
520,99
1G. Jakus-Hámori
517,09
17. Bartúk-Zsák
510,62
18. András-Jankú
506,29
19. Szabó-Czár
502,06
2G.Várknnyi-Rényí
501,13
21. Rombauer-Plesz
500,49
22.Serdiilt-Jancsó
498,99

48,57
48,45
48,44
47,79
47,45
46,96
46,21
45,58
45,52
44,78
44,77
44,42
44,39
44,27
44,14
43,87
43,81
43,70
43,40
43,06
42,88
42,26
40,38
40,02
39,01
38,25

23.Szabó-Böröck
24.Rosta-Hajdu
25 Mitiály-Ruhai
2B.Kátaí Hnisz
27. Fábián-Pásztor
28.Horváth-Treffler
29.Rúzsa-Horváth
30.6artha-Kövesdí
31. Dessewffy-Bessewffy
32.Szabó-Szabó III
33 Cserjósi-Timárnó
34.Kűvács-Nagy
35.DQmötüri-Bánhegyí
36.Szabóné-Lendvay
37.Barkú-Baksay
38.Linhont Schou
39.Zahoreczné-Reviczky
óO.M észáros-Artnerné
41. Marosiné-Tatár
42.Szentendrei-Pásthy
43.Gózon-Bótos
44.Nagy-M észáros
45.Tóth ll.-Madi
4B.Uhrin-Hornol

498,01
493,34
492,69
477,38
476,07
475,88
471,18
470,74
468,60
463,51
462,67
456,33
453,24
452,62
451,63
441,45
439,03
437,00
428,87
426,53
411,93
393,55
385,17
376,75

50,41
49,93
49,87
48,32
48,27
48,17
47,69
47,65
47,43
46,91
46,83
46,19
45,87
45,81
45,71
44,68
44,44
44,23
43,41
43,17
41,69
39,83
38,98
38,13

Á P R I L I S 17.
1. Nyárádi l-Nagy 1
2. Marjai-Marjai
61,21 3. Rosta-Balásy
60,90 4. Balogh-Kotányí
60,04 5. Dnrnyei-Csehó
58,11 6. Tarnay-Andrásfai
57,79 7. Bánki Zs-Bozzai
57,06 8. Gabos-Réti
56,71 9. Hajdú-Siba
56,69 10. Biró-Demeter
56,39 11. Poór-Bíttó
55,11 12. Székelynó-Dessewffy
55,04 13. Barkó Baksay
54,53 14. Zempléni-Scharnitzky
53,93 15. Pánczél-Szikszay
53,14 16. Dienes-Znld
52,73 17. Bárczy-Szollnsi
52,34 18. Argay-Szalka
51,68 19. Apjok-Hajdu-Varga
51,24 20.Ferenci-Gyulai
50,82 21. Gál-Vikor
50,72 22.Salmanoff-OunibDVich
50,EB 23.Pásztor-G rát
50,51 24.M acskásy hp

1634.2
1621.1
1605.6
1590.4
1543.6
1509.1
1502.1
1494.5
1482.7
1482.3
1470.6
1470.4
1463.0
1458.6
1451.8
1436.5
1413.7
1410.1
1397.4
1396.0
1393.2
1387.4
1379.2
1378.1

62.85
62.35
61.75
61.17
59.37
58.04
57.77
57.48
57.03
57.01
56.56
56.55
56.27
56.11
55.84
55.25
54.37
54.23
53.75
53.69
53.58
53.36
53.05
53.00
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2 5 . Gárdos-Kerényi
26. Madarász-Fekete
27. Tichy-Horváth
28. Nemes-Láng
29.Széles-K uttner
30.Szamos-Varga
31. Iványi-Kapcsos
32.8ajáki-Szabö
3 3 . Hámori-Jakus
3 4 . Gáspár-Németh
3 5 . Kleinné-tliás
3 6 R u zsa Tíchler
37. Vass-Puza
3 8 . Tihor-Varga
3 9 . KovátS-NyárádÍ
40.8árczy-Bárczy
41. Bóna-Rozsnyai
4 2 . TÚth valet
4 3 .8ródi-jung
44.Kállay-Talyigás
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1374.4
1374.1
1373.8
1367.2
1366.7
1348.5
1342.5
1326.6
1320.5
1309.8
1305.1
1293.1
1279.0
1274.6
1265.1
1255.9
1248.1
1247.3
1230.4
1191.4

52.86
52.85
52.84
52.58
52.57
51.87
51.63
51.82
50.79
50.38
50.20
49.73
49.19
49.02
48.66
48.30
48.00
47.97
47.32
45.82

4 5 . Mészáros-Nagy
1187.9
4 6 . Zombori-Mráz
1181.0
4 7 . Hegedüs-Wiener
1161.3
4B.Komor-Szendrei
1155.2
49.Tóth-Horváth
1153.9
50.lllyefalví-lváncsy
1147.9
51. Zalai-Nyárádí
1144.9
5 2 . Kovács-Nagy
1141.9
53.8eck-NÍk0lítS
1126.1
54.Semmelweis-Homonnai 1113.2
55.0láh-Zwada
1113.0
5 6 . Tasnádi-Magyar
1106.4
57. Szatmári-Szegedi-Szentes 1102.3
5 8 . Prohaszka-Szalay
1058.4
59. ?
1040.0
60 Tihor hp
1037.2
61. Hámori hp
1024.4
62. Vajda-Székely
991.9
6 3 . Domschitz-Sándor
950.0
64. Mészáros-Horváth
814.0

M agyar Kupa Országos versenye: M iskolc: Elastron, M iskolc-Debrecen: Harangozó,
Pécs A rvay: Print-tech, G yör-Siúfok: Bergen-góc
M agyar Kupa Bp.
Budapest Kupa
Káró Kupa
. Royston
Bárány
Canada
. Interface
M ediprint
BEAC-lfí
. Galim
Pallos
XIII.
. Benedek
SzTAKI
Buda
5. Balásy
Szigethy
Dobos
6. Kertes
Rác
Jónás
7. IBE
Tóth
Monokli
8. Fészek
W elker
Főnix
9. Lévai
Talyigás
Pajzs
10. Eravis
W ellner
Glóbus
11.
EcoSoft
Fábián
12.
K+ M
L+ L
13.
TMK-H
Opál
14.
Kotáöyi
Kövesdy
15.
Búc
Gröbler
16.
Csipka
Moha
17.
Topj
Rácsos
18.
Artemix
19.
Labrados
20.
Robi
21.
Bence
22.
Hegedűs
23.
M atematikus
24.
Ibolya
Kupadöntők első mérkőzésének párpsitása: 1:4,2:3 [MKO-ban sorsolás

íre d Kupa
Németh
Dezső
Paldcz
Farkas
Hittmann
Építész
Fortuna
BEAC-Poör
Soproni
Springer
Szereday
Vegyterv
Vöcsök
Varázslat
lakoma
Vashegyí
IBE II.
Primo
Toron
Bencsik
Vasurak
Rajk
Excalibur

45.69
45.42
44.67
44.43
44.38
44.15
44.03
43.92
43.31
42.82
42.81
42.55
42.40
40.71
40.00
39.89
39.40
38.15
36.54
31.31
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A pénznek helye van.
Jobb helye már nem is lehetne. Vigyázunk rá. Foglalkozunk vele.
Szakembereink gondoskodnak arról, hogy akkor is kamatozzon, amikor
Ön pihen. Pénze nálunk a legjobb körökben forog, és ez meg is látszik rajta!
Magyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 B udapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959
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Máltai krónika
A 44. Ewópabajnokság
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 csapatküzdelmekben teljes körm érkőzést já t
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 N orbcrto 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 Berm uda 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 diadalm askodott. 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 H ollandia, Németország és D á
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
Mariann Kása Mari
kettős lett. A csapat
kapitánya Szász
György volt.
Folytatás a 3. oldalon
ŐS
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Ülést tartott az elnökség

Tartalom

A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége má M Á LTA I E B
jus 18-án ülést tartott, s több fontos dön
M A G Y A R KU PA
tést hozott.
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
zási alap nélkül a lejátszások 25 százaléká VITA
ra szánt időnél többet késett, ezért az el A F Ő V Á R O S P E R E M É N
nökség a versenyszabályzat 41. § alapján
A PA KLI S Z E M É V E L
úgy döntött, hogy a m érkőzés érvénytelen,
és a vétlen (Debrecen-M iskolc) csapat a L E V É L N E W Y O R K B Ó L
továbbjutó.
F E JT Ö R Ő
2. Az elnökség Béda Béni sporttárs be E R E D M É N Y L IS T Á K
adványa alapján a közeljövőben napirend
jére tűzi a versenyeken uralkodó fegyelmi
helyzetet, az etikai szabályok gyakori meg BRIDZSÉLET
sértését, s intézkedéseket foganatosít a je
lenlegi, immár tarthatatlan állapot meg A M agyar B ridzs S zövetség
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/ü.
ző hivatalos mesterpont-szerző versenye
ket. A többi verseny a korábbinál alacso Főszerkesztő L ovász P éter
nyabb mesterpont-szorzót kap, s kimarad a
hivatalos versenynaptárból. (A rangsor Kiadja A H ermész -Parnasszus
minden évben változhat az előző évi ver
H írszolgálati Bt.
seny sikerétől függően.) A jövő évi verse
nyekről szóló hivatalos tájékoztatást termé
szetesen a Bridzsélet is időben közzéteszi. Szerkesztőség és kiadóhivatal
B udapest, 1165. C sipkés köz 7.
4.
/ Változik a SOTE épületében levő
versenyterem időbeosztása: az alsóbb osz 403-4381 ( fax is)
tályú versenyek szeptem bertől hétfőn E - mail: brelet @ maii . 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 tám ogatásával ifjúsági
versenyt rendez. Az elnökség Hajlik G á Tördelés T ypográciák 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 kim aradt a Licitfórum
rovat. A szerkesztőség elnézést kér az olva Postacím: 2803 Tatabánya, Pf.:332
sóktól, a sorozatot következő számunkban
folytatjuk.
Felelős vezető L évai F erenc
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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 CohenM ulton 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 Hoededem aker, aki a második alelnöki és a
belga Maré 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: A nna M aria 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 W BF-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 bem utató 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 bem utató 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 leosztásonkénti átlaga 600 leosztás
alapján 0,66 pont volt, ezzel Szilágyi a
Butler listán a 13. helyet érdem elte ki.
Szalay 620 leosztást játszott, 0,49 IMP-s
átlaggal és a 28. helyen végzett a 218 já té 
kos között. H egedűs Gál 580 leosztásban
jeleskedett, pontátlaga 0,00 volt, s a 122.
helyen végzett. H onti László a 168. lett
-0,32-es pontátlaggal. Ő 540 leosztást já t
szott. Gulyás Dániel a 175. lett ugyancsak
540 leosztás után, -0,37-es IMP átlaggal.
Női csapatunk teljesítménye elm aradt
a várakozástól. A magyar hölgyek 250
győzelmi ponttal a 19. helyen végeztek.
Ö t 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 m egmé
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, M ark Horton és Stefan
Back gondozásában m egjelent napi bul
letin alapján adunk korántsem teljes átte
kintést az EB esem ényeiről, leginkább ér
dekesebb játszmáiról.
Az első. Hagyomány, hogy az EB-k első
mérkőzésén a rám ában, 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 ü ltek a közönség elé.
Az ellenfél az osztrák együttes volt, amely
ben (mit tesz Isten) o tt volt Franz Terraneo, és Kurt Feichtinger, akik ugyancsak
nyertek már EB-t. A 9. játszm a ismét meg
mutatta: magas színvonalú versenyen ije
dősjátékosok nem érn ek el eredményt. A
olaszok nem voltak ijedősek:
9. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Észak.

4B732
¥B8653
♦5
*A95

*984
¥A 7
♦ 1042
*D B 1072
----- í------* AD 105
VK1092
NT
* 4A873
----- ------ * 8
*K6
¥D 4
♦KD96
*K 643

passz
passz

passz
2*
2szan

K
O
Babsch

8. leosztás, ált. mans, osztó: Nyugat.
4KD1073
¥98
♦986
*K95
*8
----- í----- *A95
VB5
M¥
„ ¥D742
♦ K D 105432 "T * 4A
----- ?----- *D B842
*A 73
4B642
VAK1063
♦B7
*106
Licit a zárt teremben:

A licit:

Ny
É
Umshaus Oe Falca

kott kétszer. A másik asztalnál Nyugat
két káró licitje 5-11 pontot ígért legalább
4-4 majorral. Bocchi, látván a kettős m a
jo r 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 ju to tt híresség a rámába, a lengyelek
játszottak a dánok ellen. A lengyel
éljátékosok sokféle erénnyel ékesek, de
szám om ra rendkívüli lap- és helyzetérté
kelésük a legrokonszenvesebb. íme egy
csemege a lengyel-dán meccsről.

Ferraro

1*
passz
körpassz

lszan
24

Ny
í
Andersen Tuszynski

K
D
Christiansen Jassem

14
34
44

kontra
kontra
54

1*
3*
passz

2szan
passz
körpassz

A nyílt terem ben másként zajlottak le az
események:

A nyílt teremben:

Dubain

Feichtinger

Bocchi

Terraneo

24
4¥

passz
passz
körpassz

14
3¥

passz
passz

Ferraro 2 szanja k ö r indulásra elbu

Romanski

0. Schaltz Kowalski P. Schaltz

14
1*
kontra 2¥
passz(!) 2*
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 átm enet
a kárókért. A partiban a teljesítés adódik,
a licit viszont nehezebb feladat lehetett.
Kowalski Keleten nyilván úgy gondolta:
ha az indulóerőt m utató partner kimegy
az ő büntető kontrájából, ezt csak nagyon
hosszú káróval teheti. Egy átm enet 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 m áltai históriákkal,
mindjárt az első fordulóban gyöngyszem
re bukkant. Az eset a Horvátország elleni
mérkőzésen történt, amelyet a hazaiak
20-10-re megnyertek:

5
A másik asztalnál más megoldást vá
lasztottak:

Ny

í

K

24
2V

körpassz

A horvátok pároslicitjében Észak
mindkét pikk licitje relay volt, a három
treff hárm as színt m utatott. Az elegáns
nak nemigen nevezhető licit után a felvé
tel pikk tám adásra 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 m utatott.
É-D beliben, osztó: Kelet

18. leosztás, É-D beliben, osztó: Kelet

4D42
VA982
♦A982
*109

4AB54
V♦D653
♦ KD543
í----- 4K10876
My
„ V865
R 4K7
----- " ----- l* B 6 2
*9
VAD 10743
♦B104
*A 87

A horvát Észak-Dél az ellenfél közbeszó
lása nélkül így licitált:

É

D

14
24
3szan

IV
2V
3*
körpassz

O

48
VK96
♦86542
*8432

4AD1064
VA10
♦A1073
*6
----- 1----- 4K97
„„
„ VDB84
R ♦----- ------ *AB10975
4532
V7532
♦KDB9
*K D

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 tám ad, majd a kör
dámával folytatja? Ez bizony módfelett

E
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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 m ár
a bukás. És a felvevő esetleg még talál
gathatja, kinél van a pikk király, ám bár ez
már nyilván kiszám olható a licitből is. A
felvétel persze óvatos játékkal m inden
képpen teljesíthető: ki kell hagyni az első
kör hívást! De ki az a balga párosjátékos,
aki ezt megteszi, am ikor elérhető közel
ségben látszik a sok-sok pontot ígérő
szűr?!
Az öt treffel m entő Kelet-Nyugat p á
rok némelyike különösen jól járt. M ár 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, m ajd kiadja a kör ütést.
H a most Észak nem hívja le a bukást, K e
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:

Nyílt terem:
1*
3*

14
44

♦93
VAD
♦D2
*KDB7432

----- í------*8
Ny
K V10654
R ♦A1086
----- ------ *A1085
4DB42
*982
♦K974
*96

A licit:

Ny

í

K

7. leosztás, ált. beli, osztó: Dél

1*
44

k ontra
5*

4102
YD9632
♦ 1063
*A 52

4965
VK10
♦KD975
*K B 9
------í---- I4AD8743
*AB8
NT
R 4A84
___ “__ l*D
4KB
*754
♦B2
*1087643

A zárt terem ben a német K elet ját
szott egy pikket és ütött tízet. A nyílt te
rem ben így zajlottak az események:
A licit:

O

Z árt terem:
1*
4*

passz
lszan*
körpassz

A játszmát bem utató 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 m ár komolyabb megfonto
lást követel. ím e, ebben a kiosztásban a
kis pikk tám adás 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
ném et mérkőzésen történt a következő
eset:

19. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Dél
4AK10765
VKB73
♦B53

kontra
5*

passz
34
körpassz

Ny
É
K
Romanski S plettstűsser Kowalski

D
Hausler

passz
lszan

passz
passz
körpassz

14
passz

14
3szan
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Észak a káró dámával tám adott, majd
- ütésben maradván - a treff királyt tette
az asztalra. Dél a nyolcast adta, amivel el
utasította a treff folytatást, Romanski p e
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. M ost 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 öröm m el 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 m eglepe
téscsapata kétségkívül Bulgária. Kitűnő
teljesítménnyel végig az élmezőnyben ta 
nyáztak, s hogy nem ok nélkül, arra itt
egy példa:
9. forduló, 4. leosztás, ált beli, osztó:
Nyugat.
*D7
VK87
♦K10986
♦B43
♦AB 1093 ----- j----- *542
VB
HY
K VAD643
♦AB42
* V73
♦A D 6
-----L _ J *K 95
♦K86
V10952
♦D5
♦ 10872
A hollandok a bulgárok ellenfeleként
ellenvonali licit nélkül term észetes licit
vezetéssel négy pikket vettek fel. Iván

Nanev Északon kis treffel kezdett, ütött
az ász. Nyugat (W esterhof) kis kárót hí
vott, Észak ütött a tízessel és újabb treffet
játszott ki. Ezt a dám a ütötte. Most káró
ásza, majd kis káró következett. Az asztal
kettesét Borislav Popov Délen a nyolcassal(!) 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 m egbu
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 11. számú bulle
tinben találkoztam a Hungary szóval, a
második fordulóban lejátszott N ém etország-Magyarország mérkőzés egyik le
osztásáról szólt az elemezés. (Itt illő meg
jegyezni, hogy a lányok ezen a m érkőzé
sen 23-7-re legyőzték nagyhírű ellenfelü
ket. A leosztás:
♦ lOx
VAxx
♦Kxx
-----j----- *K D9xx
_
♦AKB9xx
----------- VKxx
♦Dx
♦A x
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 dám át vagy/és a három -há
rom treffet. A ném et felvevő impasszt
adott, ütött a dubló dáma, s a felvétel el
bukott. Daniela von Amim - 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. Amim
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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 D aniela von Arnimmal!
H a jól követtem az esem ényeket, má
sodszor immár a bulletin utolsó, 15. szá
mában emlékeztek m eg rólunk, igaz, eb
ben kétszer is. A 27. fordulóban lejátszott
francia-magyar m érkőzésen (18-12; /4128/) a 16: leosztás kapcsán tám adt vitá
ban a Jury dA ppel 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, m ielőtt 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 D él 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 értelm ezték, 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
eredm ényt írtak jóvá a franciáknak.
Végezetül a bulletinben a brit Tony
Priday a húsz évvel ezelőtti E B -t felidéző
sorozatban Dumbovich Miklós parádés
felvevőjátékáról közöl írást, Ördög vi
gye! (D e nem úgy Dumbovich) címmel.
Érdem es erre emlékeztetni!

16. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Nyugat
♦KDB5
4KB65

♦8
♦8653
----- í------4A74
Ny
„ 4D1092

♦8632
484

♦K5
" n
4076
♦AKD104 ----- ------ l*B 97
♦ 109
4A73
♦A109432
♦2
A licit:

Ny
Bitran

f
Szalay

K
D
Voldoire Szilágyi

1*
kontra

passz
körpassz

14

44

*kőrt ígcr

Indítókijátszás: ♦ A
A játék:

Ny

É

K

D

♦A
48
45
4K

*3
45
48
*5

*7
49
46
47

*2
4A
4A
4B

Szilágyi László m ár korábban panaszt
tett a teremvezetőnél, mert kérdésére,
hogy mit jelent a kontra, Nyugat (Bitran)
túlságosan hangosan közölte, hogy bün
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A 4 4 . Generáli EB végeredm énye:

♦A1064
VDB3

NYÍ LT c s a p a t v e r s e n y

♦6
♦D85
VK95
♦832
*A 754

*KD982
----- 1----- *B7
y
„ V8764
NI
" ♦ADB109
----- ?----- *103
♦K932

VA102
♦K754
*B 6
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. Ü tött 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:
♦A106

V♦D85
V-

♦-

♦*----- j----- *B7
¥-

N
Y K

n

49

*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.

L.R

1. Olaszország
2. Svédország
3. Norvégia
4. Bulgária
5. Franciaország
6. Lengyelország
7. Spanyolország
8. Izrael
9. Oroszország
10. Hollandia
11. Belgium
12. Nagy Britannia
13. Ausztria
14. Görögország
15. Magyarország
16. Portugália
17. Írország
18. Németország
19. Libanon
20. Dánia
21. Izland
22. Horvátország
23. Románia
24. Finnország
25. Törökország
26. Szlovénia
27. Monaco
28. Csehország
29 .Észtország
30. Svájc
31. Litvánia
32. Jugoszlávia
33. Liechtenstein
34. Luxemburg
35. San Marino
36. Ciprus
37. Málta

A NŐI C S A P A T O K
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagy Britannia
Ausztria
Franciaország
Hollandia
Németország
Dánia

702
667
665
661
659
646
639
635
631
631
619
617
613
584
577
575
573
568 1/2
565
557
547
544 1/2
536
534
531 1/2
522
512
510 1/2
510
495
468
435 1/2
428
410
393
363 1/2
284

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

„Mázli”
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
♦K lO x
♦AKlOxx ----- \------i^xxxx

VX
♦A98xx
♦xx

NY

VDX
*K 4x
Q
♦ADBxxx

éVAKBxxx
♦DIOxxx
♦xx
A licit:

Észak

Kelet

Dél

Nyugat

IV
3**
kontra 44
körpassz
3 * * :5 + ^ + 5 + V
kontra: 10+ FP, legalább az egyik színt
meg tudja büntetni, vagy szuper erős
A 4 pikk után É szak 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
m et 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,
m ert azzal kontráztam volna (naná),
ezért hívott egy adut.
Ez volt az állás:
♦DBx
Vxx
♦♦ 10
*K10x
----- j---- |*xx

■< « ::

*

,
----- !!---- ♦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,
m ajd 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 já té 
kosként vesz részt ilyen jelentős esem é
nyen. A játékosnak ugyanis elsősorban a
rossz partik m aradnak meg az em lékeze
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
465
VD
♦B9874
4K D 1097
4A K
----- f----- 4DB97432
VAKB943
V2
♦65
NY
* 4A3
4A 42
___ "___ 4865
4108
V I08765
♦KD102
4B 3
Az elődöntőben, a Győr-Siófok ellen
játszottuk a partit. A Bánki-Balogh pár li
citje:

É K
Magyar

Balogh

D
Csepeli

Ny
Bánki

34
54

passz
kontra

4 szán
74

körpassz
Az 5 kárót megkontráztam, hogy tu d 
jak mivel indulni... A kör nyolcassal „tá
m adtam ”, reménykedve abban, hogy a
partnerem ellopja a színt. Nem sok hiány
zott. Az ötödik kör könnyedén felm aga
sítható, még a treff indulás sem tudja ezt
megakadályozni a 2-2-es aduelosztás m i
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 gém et
teljesíteni és a kedvező aduelosztás foly
tán (4-4) csak kettőt bukott. M ostanában

állítjuk át a m echanizmust 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 terem ben 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
4B32
VK
♦K4
4A K D 8764
4AD964 -----í-----4VD954
VAB762
♦ 10952
11 4A76
4n
14109537
4K10875
V1083
♦DB83
4B
Nyugat 2 káróval indult a 3. helyen.
„Ekren” konvenció, legalább 4-4 a nemes
színekben, 0-8 pont. Észak 3 szánt m on
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
4AKD3
VA42
♦K1084
463
4B105
t
14964
VK1097
uy
y V854
♦A73
4B2
----- “---- 4DB1085
4K 94
4872
VDB3
♦D965
4A 72
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A zárt terem ben É szak ellenfelünk
sürgetését annyira kom olyan vette, hogy
lapjait meg sem nézve a passz kártyát te t
te az asztalra. K örpassz lett a vége, a má
sik asztalon Kovács A ndrás három szanzadut játszott treff indulásra. A harmadik
treffet elvette, pikkel kézbem ent és kárót
hívott a dáma felé. N yugat ütött és vissza
hívta a színt. A felvevő eltalálta az eső bu
bit és teljesített. N ehéz ellenjáték, de ír
hattunk volna a p artin, ha a káró ász nem
üti meg a dámát.
A meccs vége felé kaptam a kezembe az
alábbi lapokat: 4AKB8763, ¥62, +53, *87.
Tőlem balra az általános mansban 2
káró gyenge kettessel indultak, a partne
rem 3 szanzadut m ondott, jobboldali el
lenfelem 4 kárót licitált. Sajnos, lelki sze
meimmel nem láttam a partnerem lapját,
így négy pikkel zártam a licitet. A partner
lapja: *D2, 7A103, tK 4 , 4A K D 643.

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 m utatott,
de az összpontszám -l-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
M iklós 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 jégbehű tö tt pezsgőre gondolok, amit a játék
után kaptunk, hanem a screen-re és a hű
vös, csendes játékterem re.

Csepeli Miklús

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1.
Telefon 388-4122, 388-4123 Fax. 250-0272

13

BB IPZSÉ 1ET___________________

MITCHELL
párosbajnokságok
A Mitchell párosbajnokságot - úgy lát
szik immár hagyományosan - az idén is
századszázalék döntötte el. G ondolok itt
a tavalyi végeredményre, am ikor Monoriék 90 pontot behoztak a 93-ból, most
Winklerék 101-et! a 102-ből, de ez is ke
vés lett. Em líthetném 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 m indezeket überelni, azaz döntetlen lett a végeredmény, s
így az IM P-re nem váltható különbségek
összegzése döntött. Az em bernek 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 diszkrim iná
cióra - ugyanis hasonló trehányságért n a
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
m ett zsűrink van - de megoldani azt egye
lőre nem tudja. Mai világunkban sajnos a
pénz motivál m indent, tehát kevés vizsgá
zott és ráterm ett 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 sum m át 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. H a 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 játszm át:
Osztó: Dél, É szak-D él beliben
♦B65
¥D 10
♦9543
♦A 1064
♦743
í------ *D 2
¥KB8762
* „ ¥A
♦A6
"T
* 481087
♦K 7
5----- ♦D B 8532
♦AK 1098
¥9543
♦KD2
*9

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

14

3¥

34

körpassz

Dél adu indulás u tán 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. H a treffet, a felvevő
üt az ásszal, treffet lop a kezében, lehívja
aduit, majd a kör dám ával megy az asztal
ra, és Keletnél csak a treff dáma-bubi meg
a káró tízes-nyolcas m arad: treffel ütésbe
kerül, de a felvevő osztott király-kilencesé
vel két káró ütéshez ju t.)
A kör dámával ütve Dél kézbe jön a
káró dámával, és ad u k a t 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 am e
lyet nevezhetünk Fülem üle-állásnak,
m ert, ahogy a költő mondja:
(Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(bal felől üt) s nekem fü työ l...

♦A10
♦¥B 8
♦♦K 7

----- -----E
HY
11
H
4¥95
♦2
♦9

♦¥4108
♦D B

M ost 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?
M ár megszokták tőlem, hogy a bajnoksá
gok értékelése ürügyén mindenféléről
írok, csak partikról éppen nagyon keve
set. L enne rá magyarázat, hogy ez miért
van így, ehelyett azonban most bemuta
tok valamit.
Az 1999-es Mitchell párosbajnokság 5.
fordulójában egy érdekes ellenjátékproblém át fedeztünk fel. Rögtön az ele
jén lássuk a teljes leosztást.

♦K1085
¥85
♦ 1063

♦K763

♦AB92
¥D 4
♦K8754
♦D 5
----- 7---- 4D 73
¥92
R 4AB2

___?__ l*AB1098
♦64
¥AKB10763
♦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 - term észetes indító
kijátszást jászunk, de „C om bine” nélkül
is megoldottuk a helyzetet
ütöttem az
ásszal és visszahívtam a nyolcast, azaz a
legkisebbet, hiszen úgy tűnik, inkább a
kárót kell kérnem. Partnerem ü tö tt a ki
rállyal, majd némi tűnődés után kis
pikket(!) hívott. A fenti diagram ból per
sze nyilvánvaló, hogy erre bukik a parti,
de azért csukott lapokból ez nem ilyen vi
lágos. M ondom ezt azért is, m ert 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 m ondta, hogy meg
riasztotta a hosszú káró az asztalon, ezért
aztán végiggondolta a helyzetet.
Gondoljuk tehát végig, m iért 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, dám a és akkor
itt az idő, hogy meghívjuk. D e 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 dám a
akár nincs, eszébe nem juthat azt meg
kérni. Azaz lehetséges, hogy a p artn er 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 eredm ényeket
regisztráló számára nem hozott újdonsá
got, m ert annak nagy része már évek óta
törzstagnak számít az I/B osztályban. Az
eredmények alakulása sem okozott külö
nösebb m eglepetést - sőt izgalmat sem az
utolsó, szokásos „minden mindegy” for
dulótól eltekintve.
A feljutó párok közül Csókáék,
Döm yeiék és K uttnerék 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 eredm ényt ért
el. Innentől lényegében behozhatatlan
fölénnyel vezettek és évek óta nem látott
nagy különbséggel nyertek is. Győzelmük
m egalapozottságát 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 h ét 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, m egm entették 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 eredm ény, némi szá
m ítást végeztem. Azt akartam megállapí
tani, hogy milyen összefüggés van az
egyenletes, illetve hetente szélsőséges
eredm ényt nyújtó párok összesített ered
m énye között. Ezért összehasonlítottam
m inden pár legjobb, illetve leggyengébb
napi százalékos eredm ényét. K iszám ítot
tam a köztük levő különbséget. A z 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 M akara-K ocsis pár
nyújtotta, akiknek legjobb és legrosszabb
napi eredménye közti különbség 5,7 %.
•' ’

'

. í;

.

’*

Helyezés

Különbség

%

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

20,2

29.

31.

56,9-35,4

21,5

23.

32.

62,4-40,8

21,6

11.

Helyezés

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 B utler bajnokság után egy tipikus
Butler partit mutattam be, most egy tipi
kus M itchell 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
♦ó
*DB87
----- í----- *4
♦A 97
VKD8
VA3
♦K D B
11 ♦A1098752
*A K 109 ___ ? J * 6 4 2
♦B1062
*B9764
♦43
*53
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24*
passz

kontra
?

* Ekren
** 5 pikk

Passzal induló Kelet 4 káró licitje után
a harmadik pikk ásszal a kezemben p art
nerem maximum szingli pikkjét tudom.
12 lapjából kárót licitál, ami rem élhető
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. H atan 6 káró + 1-et, a többiek 3
szán + 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 értelm e nincs. H a 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 p ár 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 tu d 
ta őket. A bronzérm et Hittm annék sze
rezték meg, részben egyéni licitrendsze
rüknek köszönhetően. Mivel ebben az
osztályban két leosztás során m eglehető
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 O ttóék és
a „Ki marad a végén?” TV vetélkedő
megnyerését követően szárnyakat kapó
Szigetiék kerültek - megérdemelten.
Nagy harc alakult ki a bentm aradásért
az utolsó két fordulóban. A végig alsóház
ban tartózkodó Hám ori - 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 - 14 - 3 szán pároslicitet követően
Nyugat lett a felvevő. A jobb áttekinthe
tőség kedvéért a kiosztást 90°-kaI elfor
gatva ábrázolom, így a felvevő Dél lesz:
4KD65
VD2
----- 4KD83
í
♦ K I 03

0

4B104
VK1073
4A97
♦A D 5
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Talyigás P. pikk kilences indulást ka
pott, az asztali kis pikket ütö tte az ász, s
treff kettes folytatás következett. 3-3
pikk, káró és treff, valam int 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? H á t persze, hogy
van! Ha a 4-es káró és a k ö r bubi egy kéz
ben van, ez az ellenfél ném i segítségével
beszorítható. Kézben vette tehát a treff
visszahívást, majd a k ö r hárm ast hívta az
asztali dáma felé, s elég ed etten tapasztal
ta, hogy ezt ütötte az ász. A z ütésszámot
tehát sikerült beállítani. Ráadásul nem
kör hívás jött vissza. A tre ff folytatást kö
vetően lehívta az összes fekete lapot (a 4.
pikkre Kelet a treff bubit, Nyugat és Dél
kört dobott), majd a káró k következtek.
A harmadik káróra K elet 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 m atem atikailag jobb esélyű
nek látszik, ám N yugatnak 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.

A teljes kiosztás az alábbi volt:

*973
VB64
♦ 10542
*984

♦KD65
VD2
♦KD83
*K 103
i----- *A82
1
VA985
* ♦Bő
ü___ *B762
*B104
VK1073
♦A97
*A D 5

Hogy várakozása ellenére a felvevő az
ad o tt leosztásban csak alig 60% feletti
eredm ényt ért el, az egyrészt azzal ma
gyarázható, hogy bármelyik piros színű
indulás automatikusan adja a 11. ütést,
továbbá az, hogy két káró lehívása után am ikor esik Kelet bubija - a káró tízes el
leni impassz is erre az eredményre vezet.
M indenesetre három pár éppen kilencet,
k ettő pedig tízet ütött a felvételben. Per
sze m egkérdezhető az is, hogyan játszott
volna a felvevő, ha Kelet nem üti meg a
kör dám át?
A 2. forduló 26. leosztása furcsa döntés
elé állította ált. beliben Nyugatot az alábbi
lapokkal: *986, VAKD1063, *94, *73.
H arm adik 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. Körpassz!! 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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4K73
♦4
♦B832
*K D B 62
----- •------4DB10542
V9
NY
* ♦1076
___ ü___ *A 54
♦A
VB8752
♦AKD5
*1098

A szkórlapon 10 különböző eredmény
szerepelt, a leggyakoribb beírás (5) a
-100 (3 szán -1) ez volt az átlag. É-D vo
nal a 34 kontrával vagy töredékkel (2
szán, 4 * , 44) 70% felett írt, a 3 szán! -1
(-200) már csak 20% -ot ért, a 3V-3-ért a
-300 pedig csaknem nullszkór volt. N e
héz persze eldönteni, hogy a 3 kör be
m ondás vagy a partner passza a rosszabb
licit!

Dörnyei Gábor

Beszorítás 3 színben
Nagy lehetőséget kapott partnerem a II.
osztály következő leosztásában:

4B976
VB75
♦B84
*A 65

43
VAK103
♦AD 1065
*K 43
----- 1---- 14108
„„
„ *D 9
R 49732
___ ?__ *B10982
4AKD542
V8642
♦K
*D 7

Észak helyén 1 káróval indult és 1 pikk
licitem re 3 kárót mondott. Ez rossz licit.
A standard jellegű rendszerek nagy prob
lémája, hogy miként licitálják a 16-18
pontos lapokat. Sokan még ötös nemes

színnel is 1 szánnál indulnak a probléma
megoldására. Partnerem jó licitje a 2 ká
ró (nem tud jobbat), erre én 4 pikket
m ondtam volna, és felírhattuk volna 4p +
1-el az átlagot. (A 2 kór szóba sem jön? A
szerk.)
A 3 káró licit azonban izgalomba ho
zott. M egnőtt 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
het a 6 pikkre. Treff ász, vagy treff színhi
ány esetén csak egy pikket adok ki.
4 körrel megkérdeztem a kör fogáso
kat, 5 káróval bemondta az ászt és a ki
rályt.
Erre 6 pikket mondtam, am it Ő hely
telenül 6 szanra javított. Semmi joga erre,
m ár bem ondta egyszer lapját (igaz, hogy
rosszul), nekem lehet 7 pikkem az ász
nélkül, treff színhiányom és akkor a 6
pikk terített, a 6 szán sokat bukik. Ezzel a
licittel azonban szerencséje volt. Kelet
treff bubi indulása után nézzük újra a la
pokat:
Észak *3, VAK103,4AD1065, *K43;
Dél 4AKD542, V8642, 4K, * D 7
H a a pikk 3-3 akkor van 12 ütés, ha a
pikk nem 3-3 akkor még lehet harmadik
káró bubi és pikkben - körben be lehet
akár Nyugatot, akár Keletet szorítani. Az
utóbbi időben nem jelent meg a beszorítás technikájáról cikk, ezért gondolom,
hogy érdem es ezt a partit leírni.
A beszorítás alapfeltétele, hogy a ki
adandó ütéseket minél ham arabb ki kell
adni.
William Somerset M augham állítólag
azért hagyta abba a bridzset, mert egyszer
téves licit alapján 7 szánt játszott kontráz
va. Az indulás után látta, hogy csak akkor
bukhat egyet, ha az ellenfelét be tudja
szorítani. A beszorításhoz azonban azon
nal ki kellett adni az ütést. Ettől kezdve
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?
Partnerem nek 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 tre ff ász ütés után a
pikk bubi hívással m eghiúsíthatja a beszorítást.)
Partnerem mohó volt, Ő a rossz licit
után most már 7 szánt ak art játszani.
így nem fedte a tre ff bubit. Nyugat is
kicsit tett, nem vette észre, hogy ezzel be
szorul és teljesül a 6 szán + 1. Most már
csak a kárókat kellett volna Északnak le
játszani, ehhez igénybe kell venni a kór
ász átm enetet és az utolsó káróra Nyugat
beszorul. Az állás m ost a következő:

*B976

*3
VK103
♦5
* 43
7

J B7
*A

NY

érdektelen

K

I
■
*A K D 54
V2
♦*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 m ám orában a
pikkekkel kezdte a lejátszást, így meg
kaptuk a jól m egérdem elt nullát.

(r, P s ír István
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A mázli faktor
Sopron Kupa, Ecosoft Kupa
M inden 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 nem dohányzók kénytelenek voltak a
füstben fulladozni. A T. H áz bokros
egyéb teendői m ellett olykor a törvényhozással is foglalatoskodott, s végre meg
alkotta a dohányzást nyilvános helyeken
szabályozó törvényt. Ettől eltekintve a
soproni párosverseny az idén is kellem e
sen, nyugodt körülmények között zajlott
le, viszont sajnálatosan kevés külföldi pár
tisztelte meg részvételével. Ennyit a kö
rülményekről. M ost nézzük, milyen csúf
dolgok eshetnek meg a bridzsben, ha a
mázli faktor az ellenfél oldalán van.
2. forduló, 7. leosztás, ált. beli, osztó: Dél
*K D 2
VB64
♦9843
*1098
*1098
------j----- *AB64
„ VA97
VK1032 HV
♦A72
R *B106
*K B 3
----- "----- *642
*753
VD85
♦KD5
*A D 75
Ebben a kiosztásban három asztal ki
vételével m indenütt 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 kőijét,
de inkább precíziós rendszert játszanak.
A szánt játszók közül egy asztalnál a felve
vő ütött hatot, egy másik asztalnál hár-

•M KB-

Fákó & Nyíri C 99 VaBanq

A pénz boldog itt

Nemcsak a húszéveseké
Tied a világ. Hangos zene, utazás, bará

hogy biztonságban élhess? Akit érdekel

tok. Kit érdekel, hogy mi lesz harminc év

annak már most megnyugtató megoldást

múlva? Amikor halkabb a zene, kevesebb

kínál az MKB Nyugdíjpénztár.

a szórakozás, mélyebbek a barátságok.

Gondold meg és dönts úgy, hogy 60

Kit érdekel, lesz-e elég erőd és pénzed,

évesen is tied legyen a világ!

Magyar
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reskedelmi
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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 . É n az a Dél voltam
emlékeim szerint, aki ellen a pikk tízessel
indultak. R átettem a királyt, s ütésben
maradván, feltám adt a remény, hogy lesz
még egy pikk ütésem az asztalon. Nem lé
vén jobb ötletem, k áró t hívtam a király
hoz. Ezt ütötte az ász, jö tt 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 m eglepetés
treffet hí
vott. Szívtam a fogam és kicsit tettem.
Ü tött a bubi, káró jö tt vissza. Megszerez
tem második ütésem . H a most Nyugatnál
lenne a kör ász-király és Keletnél a treff
király, a kör dám át kellene hívni. Kérdés
persze, miért nem körrel tám adott Kelet,
de az is kérdés, m iért 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 rem élt kettő helyett.
Kelet ütött a kör ásszal, s persze kört hí
vott, így nem ju to ttam hozzá a kör ütés
hez. Treff ász-treffre m egúsztam volna há
rom bukással. Olcsóbb lett volna. Mind
azonáltal, ritka gonosz kiosztás volt.
A sorstól néhány h éttel később, az
Ecosoft Kupa párosverseny első forduló
jában kaptam elégtételt:
1. forduló, 2. kiosztás, É -D beliben,
osztó: Kelet
*A K
VK53
♦A9632
❖ 983
*DB3
----- 1------i é 1084
*D B9
1
VA872
♦D84
NY
K *K105
❖ D1074
D
❖ A62
*97652
V1064
♦B7
❖ KB 5

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

f

1 szán
2 szán

K

2*
körpassz

O

!❖
passz

passz
2*

Északon lehívtam a két magas pikket,
m ajd a treff kilencessel folytattam. A fel
vevő kicsit tett, ütött a király, s D él meg
hívta a harmadik menet pikket. Ezt Nyu
gat vitte és kijátszotta a kör dám át, 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:
*V♦A963
❖ 83
*— I— l é -

ír♦D84
❖ D107

1
MY
n
*97
r~
♦B7
❖ B5

*8
* *K105
«A 6

Következett a két magas pikk. A felve
vő most mintha bajban volna. Az ellenfél
m ár ütött négy pikket, egy treffet és egy
kört, s mindenképpen üt még egy kárót. A
felvétel tehát egyet mindenképpen bukik.
K érdés, 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 m egadta 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.

L.R

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 terem tsünk
játéklehetőséget. Idén is 13 egyetemista
vagy középiskolás és 8 kezdő páros in
dult. Az élmezőnyben is a fiatalok já t
szották a főszerepet. Nagy m eglepetésre
az esélyesebb párolok előtt a Nyárádi
Ibolya - Nagy István kettős nyert.
Második helyen végzett a mezőny leg
fiatalabb tagja, ,a még csak középiskolás
Marjai P éter. Édesapjával az első fordu
lóban 70,86 %-ot teljesítettek, ami szen
zációs eredmény. Egyenletesen jól já t
szottak, jól megoldották a verseny egyik
legérdekesebb leosztását a 17-est. Észak
nyitja a licitet általános m ansban a követ
kező lapokkal:

48653
*K 8
♦74
4K B 532
4D
------i----*A754
HV
♦AB 109 NT *
4A D 86 ----- "----410974
*B1096
♦D 2
41094

4AKB2
*D32
^8653
47

Marjaiék felvették a reális 6 kárót, ami
a 2-2 káró elosztás miatt terített 13 ütés.
Csak hatan játszottak hat kárót. H árm an
6 szánt teljesítettek, hárman 6 kört buk
tak. Hárman 3 szán + 3-t és hárm an 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 átm enni 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. K elet indul általános beliben.
13 asztalon körpassz volt ezekből a la
pokból:
4AB92
*D 32
♦543
4B 104
4864
[— j------ 4KD53
*AKB6 HV
„ *984
♦DB6
* ^K987
4953
------ "----- 4K8
4107
*1075
♦A 102
4A D 762
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A Kelet által játszo tt 1 pikk + 2 abszo
lút topszkór! Csak hárm an írtak a KeletNyugat párok közül (1 szán és 2 kör). A
többi asztalon, ahol Kelet-Nyugat volt a
felvevő, mindenki bukott.
Végül még két érdekes leosztás:
Nyolc pár oldotta m eg a 2. forduló 22es leosztását. Osztó Kelet, K-Ny beliben:
*92
------------ *854
VAK854
VD6
♦D87
NT
" *AK543
________ *A K 4
♦876
Standard alapú rendszerekben 1 szán
- 2 káró, 2 kör - 3 szán után K eletnek 4
kört kell mondani! N em valószínű, hogy a
partnernek 2 pikk fogása legyen. 3 szán
ban Észak-Dél ötöt üt, a 4 kör terített,
m ert 3-3 a kör elosztása.
Első forduló, 9. leosztás, osztó: Észak, KNy beliben.
*K
VKD108
♦A7
♦ A D B 874
*65
t
1*1082
VA43
H¥
„ ¥B 92
♦KD943
n
*B1065
___ 5___1*1065
*K 32
*A D B9743
V765
♦82
*9
H atan vettek fel 6 pikket, de csak
Dumbovich Miklós teljesített. Minthogy
ül a treff impassz, az a d o tt káró indulásra
el lehet dobni a kis kárót. Azt hiszem, a
többi felvevő nem gondolta végig, hogy jó
lehet ugyan a lopim passz 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 m enni 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.

Dr. Poor István

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

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

Észak
*B62
Kelet
*A108
Dél 3 szán felvétele ellen Nyugat a
pikk négyessel kezd. (K elet-N yugat 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?
M int (csaknem) mindannyian emlék
szünk, február közepén az Arsenal—
Sheffield U nited 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 tám adás jogát. A nagy
izgalmak közepette az A rsenal egyik csa
tára megfeledkezett magáról, és ellenál
lásra nem találván, óriási gólt lőtt. A
sheffieldi csapat egy em berként 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 m eccset az Arsenal nyerte 2-1-re.
M iközben a résztvevők az öltözőbe vo
nultak, a riporterek m egrohanták az Ar
senal edzőjét: mit szól mindehhez. O pe
dig kijelentette, nem érti, hogyan eshetett
meg a dolog, a játékosaival együtt szégyelli, 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 m érkőzést: 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. A zért 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
VK1082
♦ K1086
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Decker
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Kelet
Dél
Rubin
Bramley
Rosenberg Káplán
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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, m ert ha Nyu
gat újra ütésbe kerül, esetleg nem ismeri
föl a helyzetet. Márpedig ha ahelyett,
hogy a király esésére játszana, m egpró
bálja az ütést átadni partnerének, a 3
szán máris otthon van.

D e 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 - , D él
teljesíti, amit vállalt.
A nyílt terem ben 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).
D élnek el kellett találnia, hogy m erre
adja a káró impasszt. (És hiába cselezett
Becker, mielőtt a felvevő elhatározza m a
gát, kipróbálhatja a treffet, és mert a ki
rály esik az ászba, rögtön van kilenc ü té 
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 dö n 
tést: pikkel kiadta az ütést.
Nyugat lejátszotta a magas pikkeket.
A felvevőnek három -három kárója meg
egy-egy treffje m aradt a kezében és az
asztalon. Kelet is úgy gondolta, ilyen
megosztásban okos megtartani a lapjait
(talán jobban tette volna, ha nem két, h a
nem csak egy trefftől válik meg, és eldob
egy kárót is, m intha 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 dám át:
Becker nem szinglizte volna le a királyt
három kis káróval a kezében! 600 pont
Észak-Délnek.
A másik terem ben a felvevő áttekin
tette a helyzetet, majd kis pikket tett az
asztalról az első ütésbe.

2G
Innen átadom a szót a versenyről tu
dósító Edgár K áplánnak, a New Yorkban
megjelenő Bridge W orld 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
m ára 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 term é
szetesen treffet hívott. A felvevő bero
hant az ásszal, hogy lejátssza kilenc üté
sét, 600. Húzó.”
H a Lew Stansby (a nyolcvanas évek
egyik legjobb am erikai játékosa, páros és
csapat világbajnok!) ütve a káró dámával,
pikket játszik vissza, a felvétel elbukik,
Kelet-Nyugat 12 m eccspontot szerez.
M árpedig 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 H am m an-W olff, Hamilton-R ubin, W eichsel-Sontag összeállítá
sú Dallasi Ászok ellen is nyertek. A baj
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nokok bajnoka először 1932-ben nyert
am erikai bajnokságot, és 77 évesen ez
volt az utolsó nagy győzelme.)
U tóirat:
1. Figyelemre méltó, hogy még a nagyok
sem tisztázzák magukban, mit kell csinál
ni a fentiekhez hasonló gyakran előfor
duló szituációkban. Keletnek az asztal
m ellett kellett kigondolnia, hogy a tízes
hozzáadása a legjobb játék az első ütés
ben. Szinte hihetetlen, hogy nem elemez
te m ár százszor a helyzetet, és nem tudta
habozás nélkül kijátszani a megfelelő
kártyát.
2. A z esetet elmeséltem néhány első osz
tályú magyar játékosnak. Tamáskodtak.
Van közülük, aki ma is azt hiszi, Dél - új
ra m ondom , Edgár Káplán! - rosszul ját
szott, amikor nem utánozta le a másik te
rem felvevőjátékát. A zt pedig nem is ér
dem es firtatni, mi a véleményük Nyugat
gesztusáról. Hogy valaki csak azért ne
játsszék buktatásra, m ert partnere nem
tem póban tett egy lapot az ütéshez!

Kelen Károly
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Horváth Sándor
1917-1999
Ismét búcsúzunk és emlékezünk. H or
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 i
Június elsején még játszott. H azatér
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 pereméo
Szövetségünk márciusi közgyűlésén, a fő
titkári beszámolóban elhangzott, hogy a
850 versenyjátékosból 650 budapesti és
200 vidéki. Utána szám oltam , mert kissé
keveselltem a 200-as szám ot. 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, D ebrecen (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 M a
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 létszám arányosan, kevesebben
járunk ilyen szintű versenyekre, ráadásul
többnyire ugyanazok. A bridzsismeretek
(pl. licitkultúra) terü letén 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. A z eredm ényekhez 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, valam int 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 - B udapest 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 impassz
(P ikk 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? H atározott elképzelése volt arról,
hogy amikor asszonyok egymás között
kártyáznak, ott kevés játék, de sok plety
ka folyik, ruhákról, férfiakról. H am aro
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.
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Nyugat azonnal 1 kört m ondott. A fér
fi néhány másodpercig gondolkodott,
azután 3 szanra ugrott. Kelet passzolt, és
Dél, egészen érthető okokból bem ondta
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 ritm us
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 K ör 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. D e azért szeren
csés volt, hogy megadtam az impasszt,
nem? Hiszen így lehetőségem nyílt kőrjeim eldobálásával Keletet adu-végjáték
kal fenyegetni, és amikor K elet 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 kör indulásra Kelet kont
rája ellenére, m erthogy ekkor semmi sem
akadályozhatta volna meg, hogy a káró
ász is üssön, és Kelet kört is lopjon.
Pikk Nyolcas éppen véleményének
akart igen hevesen hangot adni, am ikor
azt vette észre, hogy öccse, Hatos m egle
hetősen jókedvűen, hangosan kacarászik
magában. A Csöpp N ép minden tagja őt
nézte. Egy pillanatra elkomolyodott.
- Bocsánat - m ondta - , de az ésszerű
ség és intuíció vitája nekem Keményfej
professzor barátját ju ttatja eszembe, aki
egyszer, egy kiosztás erejéig itt já rt a
klubban. Igencsak lenyűgöző volt.
- M ondd el - kértem .
- Rendben van R ób ert M ester - vála
szolta. - Tudod, hogy a klubtitkárok
mennyire óvják a játékosokat és az
egyenlőséget közöttük, minden körülm é
nyek között. Nos, életem ben ez volt az
egyetlen alkalom,

Elm ondta, 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? Á ltalában 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 tanulm á
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 am ikor 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 tévedett
(Pikk H atos elbeszélése)
A vacsora éppen csak véget ért. A klub
titkára a kártyaterem felé vette volna az
irányt, hogy m egtekintse, minden elő
van-e készítve az esti játékhoz, am ikor
egyik asszisztense szólt, hogy egy látogató
keresi a titkár urat a bejárati ajtónál.
- Rendben, vezesd ide, kérlek.
Egy magas em ber jö tt be a szobába.
Úgy tippeltem, harm incas 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 m odora lefegyverzően egyszerű. H asonlított barátjára, Ke
ményfej professzorra, aki bölcs egynémely
dolgokban, de gyermek egyebekben.
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Nyugat Káró H árm assal indult. Az
asztal Királyát az idegen m egütötte Ászszal. E rősen 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.
E kkor a klubtitkár felem elkedett.
- 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.
- D e 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. A rra gondoltam...
- Ne is törődjön vele - m ondta meg
nyugtató hangon a klubtitkár. Nagyon
igyekezett elkerülni egy nagyjelenetet. Jöjjön, látogasson meg az irodám ban, és
beszélgessünk kicsit.
- Köszönöm, természetesen - vála
szolt a másik józanul, és felvette az asztal
lapjait, a m ár elvitt ütésekkel - , de min
denekelőtt a kártyáikat kérném, uraim.
M eglepő módon odaadták a kiosztott
lapokat. Udvarias bólintással m egkö
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.
- H add magyarázzam meg - folytatta a
logika docense. - Partnerem indítókiját
szását felülről a negyediknek értelm ez
tem. Ebben az esetben Délnek szingli ká
rójának kell lennie. Licitje alapján Délnél
öt kört sejtettem az ásszal, aduütés tehát
nem já r nekünk. Két szán licitje treff-fogást ígért - valószínűleg négy lapot a bu
bi-tízessel. H a ez így van, az asztal dám á
jával együtt két treff ütést tud kim agasíta
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. - E nnek
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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m ár 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 lelkiism eretes hivatalnok ismét
fülig vörösödött. Széttárta kezét.
- Bocsánatát kérem - mondta jöjjön
vissza velem a kártyaterem be, hogy ren d 
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 - m ondta egy rövid mosollyal
köszönöm előzékenységét és nemeslelkűségét, de valahogy úgy érzem, nem tud
nám élvezni a bridzset. Attól tartok túlsá
gosan is magától értető d ő játék ez ne
kem. Egyébként is, sohasem szerettem a
játékokat. De ha egyszer meggondolom
magam, visszalátogatok az ön végtelenül
kedves klubjába.
Ünnepélyesen b ó lintott az összezava
rodott klubtitkárnak, és kiment a klub
ból. Azóta nem láttam .

Kis barátaim legtöbbje együtt m ulatott
Pikk Hatossal tö rtén etén , de nem m in
denki csatlakozott a nevetgélőkhöz. A ki
sebbség véleményét határozottan fejtette
ki Káró Király.
- Ezt a szem telenséget! - 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
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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 D ám a -,
azt hiszem kár, hogy az első parti, amihez
hozzáfogott, nem egy olyan felvétel volt,
amihez m ondjuk a Vienna Coup ism ere
tére, vagy más, valami valóban kom pli
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 ú r kiokoskodta volna-e a helyes
ellenjátékot abban a kiosztásban, amely
re ez az ellenjáték em lékeztet engem.
Egyetlen kártyát lehetett csak kijátszani a
felvevő lefegyverzéséhez, m ert a cél is
csak egy lehetett. (Folytatjuk)

Fordította Talyigás Péter

Ifi 1ÍB 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 tám ogatását.
A párok:
Trenka Péter-W inkler Gábor
Pánczél Rúbert-Szikszai Gábor
Kotányi Balázs-Marjai Péter
Marjai Gábor-Minarik Gábor
BalásyZsolt-Hegedűs Gál
Hegedűs Orsolya-Tichy Eszter
Nyárádi Gabriella-Zalai Ágnes
Horváth István-Tóth Andor

BBIPZSÉIJET___________________

Olvasói levél
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 m egdöbbentett. Ez megálla
pítja, hogy a résztvevők nagy többségé
nek licittechnikája gyenge és elrettentő
példaként bem utat egy párost, amely a
Widder rendszert (!) használva hetet bu
kott. A megállapítás bizonyára igaz - és
ez nagyon sajnálatos - de a felhozott pél
dát m indenképpen szerencsétlennek tar
tom.
Nem tudom , ki vagy mi okozhatta a
félreértést, de a közölt lapok és a licit
alapján azt szerény ismereteim birtoká
ban is bizton állíthatom, hogy az említett
pár még akkor sem a W idder rendszert
használta, ha ők maguk azt hiszik, vagy
állítják.
Egy licitrendszert persze lehet hiányo
san ismerni, vagy rosszul alkalmazni, de
ez a licit olyan viszonyban van a Widder
rendszerrel, mintha egy ócska, lepusztult
Trabantról akarnánk elhitetni, hogy va
donatúj Rolls-Royce. (Részletes indok
lásba most nem kívánok bocsátkozni, de
kívánságra szívesen megteszem.) Min
denesetre úgy vélem, hogy ezt a cikk - ál
talam egyébként tisztelt - szerzőjének is
fel kellett volna ismernie, m ielőtt 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. W idder 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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életének vérkeringésében, akkor licitrendszere nemcsak közismert, hanem n é 
mi továbbfejlesztéssel ma is versenyképes
lehetne.
E ttő l az egyéni feltételezéstől függet
lenül, dr. Widder Lajos bridzstörténetünk egyik legkiemelkedőbb egyénisége,
akinek emlékét ápolni, eredményeit elis
m erni kellene. Ezzel szemben elég e lte r
jedt az a nézet, amely Őt őskövületnek, li
citrendszerét pedig a lomtárba valónak
tekinti.
M indenképpen méltatlannak érzem a
Bridzsélet részéről, ha felületességből,
vagy bárm i más okból, ráadásul nem
helytálló példán bemutatva, tehát m eg
alapozatlanul az utóbbi véleményt h ird e 
ti, erősíti.

Hegedűs Csaba
Kedves Hegedűs Csaba!
Önnek tökéletesen igaza van, a szerkesztő
ség megköveti olvasóinkat! Ám bár a szer
zőtől m i sem állt távolabb, mint megsérteni
egykori kiváló játékosunk emlékét. A m o n 
datban középen (tehát hibásan) elhelyezett
felkiáltójel éppen arra hívja fel a figyelmet,
hogy a páros maga sem tudta, mit licitál.
Csakhogy! Ha valamely jó szándékot m a 
gyarázni kell, akkor baj van! Kérjük tehát,
nézze el nekünk e botlást!

BRIDZSÉLET
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MEGHÍVÚ

Avas Kupa csapat Vll-X. forduló

A Miskolci Bridzs Egyesület
1999-ben ismét megrendezi
az „AVAS KUPA”
páros- és csapatversenyt
kiegészítve egyéni és páros
teniszversennyel
1999. július 15-1G-17-18-án
Miskolcon, a Csanyikvölgyben,
a Szent f erenc Kórház
Csanyiki Intézetében.

Avas Kupa páros I. forduló

Szállás:
I. Önálló kis pavilonok
2-2 emeletes ággyal 2500 Ft/4fő/nap
(vizesblokk és W C 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, valam int 1200 Ft/fő/nap
helyszíni nevezés esetén.
Program:

1399. július 15. vendégek fogadása
12.09
tenisz nevezés
13.00-ig
teniszverseny
14.00-18.00-ig
tá rsa s szalonnasütés 18.00-20.00
NYITÚPÁRDS
20.30-tól
1999. július 16. teniszverseny
9.00-10.00
vacsora
18.00-19.00
AVAS Kupa csapat l-lll. forduld
20.00-túl
1999. július 17. Avas Kupa csapat IV-VI. forduló
8.30-13.00

14.00-17.30-ig
19.00-tól

1999. július 18. Avas Kupa páros II. forduld
9.00-tól
D íjkiosztás

14.30-tól

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

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

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

5 . PILISCSABAI
BRIDZSVERSENY
A verseny helyszíne: Pázmány P éter
K atolikus Egyetem - Zakeus Étterem
(Piliscsaba, Egyetem u.l.)
Program:

augusztus 14-én
10.00 Mitchell párosverseny 2*24 leosztás
19.00 K0. csapatverseny
augusztus 15-én
10.00 Outler párosverseny 2*24 leosztás
m indkét nap körülbelül 1 éra ebédszünettel.
Nevezés: 1999. augusztus 12-én
22.00 óráig a 352-0531 telefonszámon,
vagy az artemix@ mail.elender.hu e-mail
cím en.
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Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő
szállodavállalata.
A cég lő 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.

M in ő s é g i s z o l g á l t a t á s ,
ELÉRHETŐ ÁRON.
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Kérjük a nevezésnél külön jelezze, ha
csak az egy ik párosversenyre jelentkezik.

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 bem ond
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 D ám a”. 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.

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 állam polgárok
részére, amennyiben részvételi
szándékukat a fenti határidőig jelzik
a részvétel (az ebédet is beleértve)
ingyenes.
Információ: Kerényi István (30)9661075
A verseny helyszíne B udapest felől
a 10-es úton közelíthető meg.
A Piliscsaba helységtábla után
a 24.7 km-szelvényben jobbra, majd
az első sarkon ismét jo b b ra kell fordulni.
Az egyetem területén kb. 250 m éter után
egy újabb jobbkanyarral érhető el
az Étterem .

Levél New York-ból
Eddie Kantar:
RKCB nemesszín-találkozás
és splinter után
H a a négyes magasságon adunk olyan
splintert, amely egyúttal meghatároz egy
nemes aduszínt (az egyetlen olyan színt,
amelyet bármelyik p a rtn e r is licitált), ak
kor 4 szán lesz a róm ai kulcslap Blackwood, (román keycard Blackwood RKCB, vagy RKB) Egyes esetekben
azonban a splintert licitáló partnere in
kább bem utatná kulcslapjait, semmint
kérdezni akarna.
Nézzük meg a következő licitsorozatot:
Induló
1 szán
24

Válaszoló
24(transzfer)
4 £ vagy 44 vagy 44

Nézzünk meg egy pár példát:
1) Én irányítok, partner!
Induló
Válaszoló
4A D
4 K B 10753
4B105
44
♦KD86
4A95
*K D 9 4
-4A63
Induló
Válaszoló
1 szán
24(l)
24
44(
2
>
4 szán01
54(4>
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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BW PZSÉI.ET___________________
Az indulónak jó keze van a pikk játék
ra, nincs elveszett értéke körben, s kis fi
gurái a minorokban. Ő kérdez.
2) Te irányítasz, partner!
Induló
*A93
VK843
♦A102
♦A B 6
Induló
1 szán
2*
5 * (3)
passz

Válaszoló
*KDB642
¥A95
47
*K83
Válaszoló
2 ¥ (l)
4¥(2)
64<4>

(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) Második lépcső,
3 kulcslapot mutat, 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
¥B4
♦AD73
♦D B 6
Induló
1 szán
2¥
3 szan(3)

Válaszoló
*3
¥AK8632
¥K95
*K108
Válaszoló
2¥(1)
3*<2>
passz

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

Néha az induló nem akar se kérdezni,
se bemutatkozni, egyszerűen csak 3 szánt
kíván játszani. Miután a válaszoló már
bem utatta szinglijét, különösebb többlet
erő nélkül passzolja a 3 szánt. M ost cse
réljük meg a nemes színeket:
4) Még mindig elegem van, partner!
Induló
*B4
¥KDB5
♦AD73
♦D B 6

Válaszoló
4AK8632
¥3
♦K95
*K108

Induló
1 szán
2*
4¥<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
¥K5
♦AK976
♦K93
Induló
1 szán
2¥
4 szán*31
6¥

Válaszoló
*A5
¥ADB732
¥4
*D 742
Válaszoló
2¥(,)
44'21
5¥(4)
passz

(1) Transzfer, (2) Szleminvit szinglivel, (3) RKCB körre
(a magasítható hoszszú mellékszínt tartalmazó kéz veszi
át az irányítást), (4) Kettő, adu dámával

A 6 körnek jó esélye van; persze, ha a
válaszoló treff B742-seI 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 mindegyikében a válaszolónak vagy 4
kontrollja és adu dámája, vagy 5 kontroll
ja volt. Szerény véleményem szerint ez
jobban m eghatározza a minimálisan szük
séges erőt, mint a pöttyök.)
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Bemutatjuk új tudom ányunkat:

Induló
♦AB9654
TDB7
♦A96
*7
Induló
1*
4V<2’
passz

Válaszoló
4K1083
VK986
♦ÍO
*K D B 4
Válaszoló
4 4 (1)
4 * (,)

(1) Splinter: legalább négyes pikk támogatás, induló erő,
rövid káró, (2) Első lépcső: 2 + (mutatja 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!
Bridge Today 1999 május

fordította: Kertész Ádám

Humorzsák
(Bánki Zoltán gyűjtése)
Tolvajok otthona
- Milyen az albérleted fiam?
- N em rossz, de a házinéniéknél m inden
héten kártyaparti van.
- N a és!?
|
- M icsoda em berejí|jönnek össze! Csal
nak, lopnak, verekednek'
- Tényleg? És m iért gondolod?
- M ert szinte minden héten hallom:
-- Lopd e l l - t ö í l
- Csak négyet ütöttetek.
K
- M iért nem kézből loptál?

- Megütöttem a dámát...
- Mi kettőt loptunk, ti?
- Eggyel többet ütöttem, mint kellett vol
na.
- H a nem lopsz, buksz!
- Elvettem a tízesét.

Fejtörő
Az Interneten több, ezekhez hasonló licit-,
felvevőjáték-, ellenjáték-feladványt lehet
találni. Ezekből két érdekes példát be
mutatok.
!•)
♦D52
VD63
♦AKB98
*A 4
♦B76
----- i-----|*K 43
*987
*52
♦73
KT
♦106542
*DB1065 ----- ?---- *987
♦A1098
VAKB104
♦D
*K 32

Nyugat

Észak

Kelet

Dél

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.)
♦D2
*-

♦2
♦♦AB98
*K B10

*A D 98
■----- *K10

NY

K rK D

n
♦“
"___ *432
♦AB
*A 2
♦KD10
*

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

B R ID Z S É H T ___________________

A Kantar-konvenció
A Bridzsélet 1997-es évfolyamának utolsó
számában megjelent egy cikk a K antar
konvencióról. A cikk elolvasása után erős
késztetést éreztem egy rövid eszm efutta
tás megírására, amit aztán mások javasla
tára elvetettem. Másfél év elteltével azon
ban - indulatoktól mentesen - úgy érzem,
hogy tiszta vizet kellene önteni a pohárba.
A konvenció az induló 1 szán viszont
válasza utáni invit helyzet m egoldását
szolgálja. Mégpedig az Ix-1M-1 szán
helyzet után, ahol M egy major színt jelöl.
Ebben az esetben az induló ponterőben
limitálva van: 15-17-es szánt játszva max.
14 figurapont, 16-18-as szánt játszva 15 fi
gurapont. Az elosztás egyenletes (6-os
szín vagy síkén nem lehet), bár néhányan
a partner színében levő szingli figurát is
elfogadhatónak tartják. Az 1 szán utáni
alaphelyzetben a válaszoló 2 treff licitje
Kantar, kérdezi, hogy van-e az indulónak
hármas tám ogatása a válaszoló m ajor szí
nében.
(Itt jegyezném meg, hogy néhányan a 2
kárót használják Kantarként, ha az indulás
1 treff volt. Ennek csak egy előnye van: le
lehet állni 2 treffben. Nagy hátránya vi
szont, hogy az induló hármas támogatás
nélkül 2 szánt kénytelen mondani, azaz el
veszítjük azt a lehetőséget, hogy 22-23p o n t
tal, 5-2-es, vagy 6-2-es találkozással a ket
tes magasságon játszhassuk a major színt.)
A válaszstruktúra (mondhatni) páron
ként eltérő, többnyire attól függően, hogy
az 1 szán viszontválasz után a válaszoló
másodlagos ugrásai (pl. 1 treff - 1 kör - 1
szán - 3 kör) invitek-e avagy gémforszok.
Én az alábbiakban egy olyan változatot is
mertetek, ahol csak a 2 treff a K antar és a
válaszoló másodlagos ugrásai géminvitet
ígérnek (azaz az előbbi példában a 3 kör
pontosan géminvitet ígér 6-os színnel).
Ezen változat szerint a válaszoló a kö
vetkező laptípusokkal alkalmazza a kon
venciót:
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a) Géminvit, 5-ös major színnel (géminvittel, 6-os színnel a 2 treff helyett 3 m a
jort kellene mondani!). Ezzel a típussal,
ha az induló nem fogadja a géminvitet, 2
saját majort kell mondani! így ezzel a
konstrukcióval fel lehet deríteni az 5-3-as
minor találkozást is (a válaszoló 2 szánt
mond, amire az induló be tudja m ondani
az 5-ös minorját).
b) Gémforsz 5-ös major színnel (6-os
színnel „csak” gémforsszal 4 m ajort kell
mondani).
c) Szleminvit legalább 5-ös m ajor szín
nel.
d) Szleminvit minor színnel (a m ajor
színünk legalább 4-es).
Joggal adódik a kérdés, mit kell csinál
ni az 5-ös majort nem tartalm azó,
inviterős lapokkal. Nos, ezekkel a lapok
kal 2 treff helyett 2 szánt kell m ondani!
Az indulónak a Kantarra adott vála
szait az alábbi elvek vezénylik:
- minden olyan licit fogadja az invitet,
amely túllépi a válaszoló színének kettes
magasságát (ez nem jelenti azt, hogy
adott esetben a 2 káró nem fogadja az
invitet).
- 1 minor indulás esetén egy eset kivé
telével minden ilyen licit ígér h árm as tá 
mogatást.
Nézzük a válaszokat, ha 1 m inor indu
lás volt és a válaszoló 1 pikket m ondott
(jelölések: m = az induló minorja, mm =
a másik minor, GI = géminvit):
2* - nincs 4-es kör, nincs 3-as pikk,
kényszerítő, nem zóna
2V - van 4-es kör, nincs 3-as pikk,
NEM fogadja az invitet (Erre az emelés
GI)
(Az előbbi licitekre Gl-tel 2 pikket kell
mondani, bár a 2 kört 4-es körrel el lehet
passzolni.)
2* - van 3-as pikk, NEM fogadja az
invitet (Erre géminvittel passzolni kell)
2NT, 3m - van 3-as pikk, term észetes,
gémforsz
3m - van 4-es kör, van 3-as pikk, gém
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forsz (erre a 3 m ajor term észetes és eb
ben szleminvit)
3V - van 4-es kör, nincs 3-as pikk,
gémforsz
lm - l é
I N T - 2*
2 4 - 3 V - 4-es kör, gémforsz. E rre az
induló 3 pikkje a pikket választja, 4
minorja kör aduszín m elletti kulcslicit (a
2 pikk nem tagadta a kört).
A válaszok kissé m ódosulnak, ha kör
színről van szó, hiszen itt 4-es másik ma
jo r (pikk) már nem szerepelhet a reperto
árban.
24 - nincs 3-as kör. E rre a válaszoló 2
pikkje 6-5 major, géminvit
2V - van 3-as kör, N EM fogadja az
invitet
24,
3m - van 3-as kör, fogás ebben
színben, gémforsz
2NT, 3m - van 3-as kör, term észetes,
gémforsz

Világcsúcskísérlet 2.
A z e lle n fé l talpa alá fo ly a m a to s a n
k e ll c sú szta tn i a b a n á n h é ja t
E m lé k e z é s M átéffy P á lra

Duhaj gondolat, hogy négyes vigyen el
ütést, am ikor 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...
Elm esélünk egyet az Ezeregy kedd es
te történeteiből...
M átéffy Pali bácsitól hallottuk annak
idején az alábbit. Hogy megtörtént-e?
Hát...
a A következő lapot tartjuk harmadik
helyen: 4107642, V-, 4AKDB10654, * - .
A p a rtn er 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 visz1
kör - 1 pikk - 1 szán után is van Kan
tar, amelyre a következő lehetőségek szaszólunk rekontrával!
A teljes kiosztás (bell-bell, az osztó
vannak:
Dél):
24 - nincs 3-as pikk
2V - nincs 3-as pikk, de jó kör szín,
4107642
N EM fogadja a gém invitet
V24 - van 3-as pikk, N EM fogadja a
4AKDB10654
géminvitet
A
3V - van 3-as pikk és jó kör, gémforsz 4AKDB9853 ----- j----- 4 3 * /4 - van 3-as pikk, nincs fogás a má
y ~
NY
K
sik minorban, gémforsz
4_
498732
34 - van 3-as pikk, gém forsz
4A K D B 10 ----- ------ *98765432
Természetesen az itt b em u tato tt verzió
4nem az egyetlen, m eglehet, talán nem is a
VAKDB1098765432
legjobb megoldás. M indenki kedvére ala
4kíthatja ki a saját változatát, a használha
A
tó ötletekre magam is vevő vagyok.

Zeller Róbert

.7 ...

Dél

Nyugat

Észak

24
passz

iy
kontra

74
passz
rekontra körpassz

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 rem élte p artne
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 hárm as
sal kell indulni, hátha az asztalról kicsit
kér majd a felvevő. S valóban: a pikk h ár
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. o ld a lró l
1.) Ütünk a treff királlyal, lehívunk két
menet adut, majd a káró dámát átütjük az
asztali királlyal. Az asztalról a káró kilen
cest hívjuk, am it Kelet fed a tízessel és mi
ellopjuk. (H a Kelet nem fed pikket do
bunk a káró kilencesre és a káró nyolcast
fellopjuk a kör tízessel.) Lehívjuk a pikk
ászt, majd az asztalra megyünk a kör dá
mával és a magas kárókat hívjuk:

4B7
V-

♦_
♦BIO

4D5
V♦B
♦A
----- 1----- 4K4
V-

HY

K ♦

___ I ___ *9 8
410
*A
♦♦ 32

Amikor az utolsó kárót hívjuk, K elet
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 d á
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. M eg
adjuk az adu impasszt és lehívjuk az adu
ászt, amibe az asztalról treffet dobunk.
Ebben a helyzetben:
4_
V♦2
♦AD9
-----1-----144♦A
♦K B 10

NY
1,1

K11 ♦V -K

D
^432
4V2
♦KD10
♦
a kör kettest hívjuk Kelet királyához és
Nyugat beszorul. H a 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
m

m

m

d m

1. Gerö-Jakab
2. Kuttner-Széles
3. Lévai-Marjai
4. Szilágyi-Harangozó
5. Ormay-Zempléni
6. Dürnyei-Dörnyei
7. Balogh-Nyárádi 1.
8. Harsányí-Szalay
9. Hajdú-Hegedűs
10. Bánkiné-Wellner
11. Gárdos-Kerenyi
12. Welker J-Lovász
13. Gál-Vikor
14. Decleva-Makay
15. Argay-Szalka
1G. Hfirnlein-Winkler H/A
17. Csepeli-Siba
18. Martinkú-Csehú
19. Nagy E.-Varga 1.
20. Földi-Zöld
21. Ellep. Pollak/A
22.Bánki-Kiss Gy.
23. Andrási-Molnár
2 4 .Oláh L.-Bikkí
25.8egedűs L.-Hámori
2B.Rozváczy-Ragályí
27. Szabó l.-Rásonyi
28.Stern-Szóbel
2 9 .Tóth A.-Horváth 1.
SO.Kállay-Szikszay
31. Réti-Gabos
32.B öröcz Gy.-Szabó 1.
33.Zalai-Nyárádi G.
3 4 .R o sen au erx 2
3 5 .Ötvös-Gombár
3G.Kovács P. Fábián
37. Nagyzsadányi-KDvács
38. Ferenczi-Kovács J.
39.9ienes-Fogaras

2 0 4 3 ,8
2 0 3 5 ,0
1991,9
1971,2
1937,4
1928,7
1907,4
1868,0
1885,1
1884,6
1862,8
1882,2
1859,3
1855,1
1851,3
1850,2
1842,9
1841,7
1821,5
1820,0
1804,8
1789,2
1761,0
1760,2
1759,4
1748,4
1741,1
1717,3
1712,0
1683,1
1882,5
1867,9
1666,8
1656,8
1642,1
1827,4
1611,8
1607,3
1593,9

59,78
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.-Haiuszne
42.Rodlmayr-Stojanovic
43.Kom or-Szendrei
44.Gasztonyi-M allászné
45.Aczél-Falus
46.Székely-Cech
47. Jezsó-M agyari
48.8orváth R-Kovács 1.
49.M ery-M éry
öO.Bodor-Mookáüsy
51. Szabó L-Szabó Cs.
52.Cserjési-M artinkovic
53.Am schl-Poetsch /A
54.Farkasné-0rnsz

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

000
1. Szalay-Szilágyí
2. Kuttner-Széles
3. Bánki Zs.-Bozzai
4. Hegedűs O.-Kemény
5. Hanti-Mezei
6. Dörnyei G-Dörnyei Zs
7. Gabos-Héti
8. Hörnlein-W inkler 8
9. W elker K.-Zempléni É.
10. Gál-Szalka
11. Balogh-Bánki 7.
12. Csehú-Nyárádi G.
13. Kotányí-Szóts
14. Kalmár-Liska
15. Balásy Z.-Dienes
16. M arjai G.-Marjai Gy.
17. K ertész Zs.-Reszler
18. Bódis-Marjaí R
19. Ferenci-Zijics
20.Éliás Gy.-Fekete
21. Beck A.-Gárdos
22.Tölgyesi-7ach
23.Fedelscsak-Janocsko
24.G áspár-Szendrei
25.Cziffra Welker 0.
26.H erold Herold
27.Nagy 1. Nyárádi 1.

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.G rá(-Pásztor
29.Fegyiv-Gála
30.Bukowski-Visnyovszki
31. Hegedűs L.-Jakus
32.M észáros K.-Zelnik
33. Fegyiv jr-Petroszov
34. Juvancz-Pavlik
35.Granal-Kaiser
36.Szikszai-Tóth A.
37. Bikki-lványi
38.8ohner-Sándor
39.Nyárádi Gabi-Zalai
40Jim inyec-Selever
41. Baksay-Barkó
42. Mészáros Cs.-Nagyl.
43.Móricz-Révész
44.Andrásfai-Bánkövi
45.Mallászné-W enl
46.Herold-Kosier
47. Surányi A.-Surányi M.
48.Farkasné-O rosz
49. Szabó R-Wér
SO .Petrás-Poór
51. Bródi-Jung

LcoSoJi Ku

1655,0
1649,1
1644,9
1641,3
1636,0
1626,3
1623,5
1614,8
1597,6
1586,1
1579,8
1567,0
1544,5
1523,5
1490,1
1483,9
1483,0
1470,4
1469,6
1468,6
1459,8
1457,6
1452,7
1433,1

49,26
49,08
48,96
48,85
48,69
48,40
48,32
48,06
47,55
47,21
47,02
46,64
45,97
45,34
44,35
44,16
44,14
43,76
43,74
43,71
43,45
43,38
43,24
42,65

LQQQ.............

CSAPATVERSENY
1. HARANGOZD TOYS
ISO
160
Gulyás 0., Harangozó L, Szalay Gy., Szilágyi L.
2. BÁLIM
160
110
Gál R, ZSId F., Földi J., Vikor 0.
3. GYŰR BÜDALAKK
ISI
103
Széles Cs., Kuttner Gy„ Bánki Z„ Balogh Sz.
4. JAKAB
14B
44
Jakab, Szappanos, Macskásy, Gerfi
5. BALATONFOLDVAR
148
47
Puza L., Vass K., Székely G„ Dumbovich M.
6. KEREKES
147
37
Honti, Kerekes, Mezei, Varga
7. EcoSoft
139
32
Falus, Lévai, Marjai, Varga, Szabó

8. QUEOE
136
11
Kovács J„ Bozzai P„ Kotányi B„ Marjai P.,
Marjai G., Minarik G.
9. STITCHERERS
131
-3
Balásy Zs„ Hegedűs G., Oörnyei Zs„ Dörnyei G.
10. LISKA MŰVEK
131
-3
Liska T., Liska R, Kalmár Z., Lukácsi L.
11. NŐK
129
-3
Tichy, Hegedűs, Marczona, Kása
12. WELKER
127
-3 4
Lovász P., W elker J„ Welker K., Welker 0.
13. IBOLYA
126
- 22
Nyárádi I., Kováts 7., Benedek B., Nyárádi G.
14. INTEREACE
118
-1 8
Bódis Gy., Szabó I., Aczél R, Bartis B.
15. GENOVÉVA
116
-7 2
Beck A., Trencséni A., Herczeg, Szatmáry N.
16. DÖMDÖDÖM
113
- 9B
17. ARTEMIX
101
-116
Kerényi I., Gárdos G„ Zelnik R, M észáros K.
18. POLLAK
86
-1 8 0
Pollak T„ PollakG., Réti S„ Réti S.
PÁROSVERSENY
1. Dumbovich-Székely/H
2. Haranguzó-Szilágyi
3. Szalay-Gulyás
4. Ehep Pollak /A
5. Lakatos-Homonnai
6. Földi-Zöld
7. Marczona-Kása
8. W elker J.-Lovász R
9. Éliás-Harsányi
10. Gál-Vikor
11. Macskásy G.-Szappanos
12. Lévai F.-Marjai Gy.
13. Komor-Szendrei
14. Bánki-Balogh Sz.
15. Harsányi J.-G abos
16. Aczél-Bartis

1789,0
1784,3
1774,8
1769,0
1765,5
1724,9
1706,2
1694,3
1685,4
1674,5
1666,7
1659,3
1657,5
1656,0
1655,4
1640,2

59,16
59,00
58,69
50,50
58,38
57,04
56,42
56,03
55,73
55,37
55,12
54,87
54,01
54,76
54,74
54,24
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4 4

17. Honti-Varga S.
1B. Tichy-Hegedüs 0.
19. Minarik-Nikolits
20. Marjai P.-Kotányi B.
21. Mészáros-Zeloik
2 2 .Hegedűs L.-Pál
23.Gárdos-Kerényi
24.Kállai-Talyigás
25.G ero-Jakab
2B.Hajdu-Kelen
27.K alm ár Liska T.
28.Pánczél-Szikszai
29.W elker K.-Welker 0.
30.H ám ori-Jakus
31. Benedek-Nyárádi 1.
32.Bódís-Szabó-Varga 1.
3 3 .Hegedűs G.-Oörnyei Z
34.8ozzai-K ovácsJ.
35.A ndrási-M olnár
3G.Ötvös-Gombár
37. Falus-Szabó M. L.
3 8 .Tóth A.-Horváth 1.
39.0örnyei G.-Balásy Zs
40.M acskásy hp.
41. Gáspár-Németh
42.K uttner-Széles
43. Vass K.-Puza
44.1ukácsi-Liska R
45.K ováts Z.-Nyárádi G.
4G. Gogaman A.-Gogoman A
47.Tihanyi-lendvai
4 8 .Kerekes-M ezei
49.B eck A.-Trencséni A.
SO.Fodor-Gogoman L.
51. Herczeg-Szatm ári
52.Zalai Á-Nyárádi G.
5 3 .Marjai G.-M inarikG.
5 4 .Farkasne-O rosz M.
55.Bikki Zách
SG.Toron-Vasvári
57. Bíró-Reviczky
58. Feleki Kovács P.
59.Ehep-Réti /A

1620,3
1616,7
1610,8
1604,6
1599,8
1585,9
1588,0
1571,4
1568,7
1585,0
1564,1
1563,9
1559,0
1542,7
1540,1
1538,3
1529,0
1515,3
1510,4
1509,2
1482,9
1462,9
1457,2
1450,6
1449,5
1443,0
1438,8
1428,3
1419,5
1388,3
1370,7
1337,3
1332,2
1316,3
1308,7
1305, G
1275,8
1264,3
1257,1
1251,7
1224,8
1210,3
1052,9

53,78
53,46
53,27
53,06
52,90
52,44
52,25
51,96
51,88
51,75
51,72
51,72
51,55
51,02
50,93
50,87
50,56
50,11
49,95
49,91
49,04
48,38
48,19
47,97
47,93
47,72
47,58
47,23
46,94
45,91
45,33
44,22
44,05
43,53
43,28
43,17
42,19
41,81
41,57
41,39
40,50
40,02
34,82

M ejC ity Kupa 1999.
PÁROSVERSENY
1. Vikor-Ztíld
2. Kováts-Nyárádi
3. Szilágyí-Szalay
4. Vági-Horváth 1.
5. Rásonyi-Czimer
6. Csiky-Júnap
7. M arjai Nikoiits/Bartís
8. Csepeli-Szöts
9. Beck-Argay
10. Harangozó-Csehú
11. Bánkiné-Szalkáoé
12. Gál-Szalka
13. Sasek T.-Sasek I.
14. Jakab-M acskásy
15. Baláspíri-Vída
16. Mezeí-Honti
17. Marczona-Kásáné
18. Jakus-Pál
19. András-Bata
20.0örnyei G.-Döruyei Zs.
21. Monori-Dienes
22.K uttner-Széles
23.M ínarik A.-Minarik G.
24.Szvitacs-Cziráky
25.Zem pléní-0rmay
26.8ariné-K ovácsné
2 7 .Fogaras-Kovács
2 8 .M arjai- Kotányi
2 9 .Zsák Z.-Juhász
30.H arsányi-íliás
31. Tichy-Horváth
32.Kovacs Nagy
33.6áspár-lványi
34.8eck-N yárádi
35.Turjánszki-Sándor
36.Hegedűs-W iener
37. Mokos hp.
38.Nyárádi-Zalai
3 9 .Vermes hp.
40.Rózsa-Fazekas
41. Komor-Szendrei

813,19
772,84
772,59
767,65
760,89
747,04
746,61
745,03
743,79
738,59
737,49
735,51
705,77
704,73
701,35
696,73
693,55
688,93
678,99
671,55
670,59
666,74
662,61
654,35
646,27
643,95
643,85
638,95
635,37
631,99
628,61
624,91
624,61
624,45
622,31
617,69
615,29
591,98
590,82
583,46
581,06

62,55
59,45
59,43
59,05
58,53
57,48
57,43
57,31
57,21
56,81
56,73
56,58
54,29
54,21
53,95
53,59
53,35
52,99
52,23
51,66
51,58
51,29
50,97
50,33
49,71
49,53
49,53
49,15
48,87
48,61
48,35
48,07
48,05
48,03
47,87
47,51
47,33
45,54
45,45
44,88
44,70
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42.Rosta-Balásy
43.Kerényi-Gárdos
44.0láh-Kovács
45.Magyari-Vágyi
4B.Búdis-Szabú
47.Trinn-Decleva
48.llniczky-Takáts
49.Artnerné-Schaffmann
50.Kimaradú
51. Tánczos-Zoboki
52.Baán-Baranyai

45

580,25
578,11
503,35
502,94
550,09
542,55
534,75
527,09
520,00
510,77
501,47

44,63
44,47
43,33
43,30
42,31
41,73
41,13
40,59
40,00
39,29
38,57

S MECK K U P A 19 9 9
A CSOPORT
1. Szalay-Szilágyi
2. Gulyás-Winkler
3. Hegedűs-Varga
4. Argay Gál
5. Nyárádi-Nagy II.
B. Zsák Z.-Bartók
7. Fogaras-Kovács
8. Beck-Tarnay
9. Réti-Babos
10. Harsányi-Bosneag
11. Kemény-Bárczy
12. Marjai-Mínarik
13. Beck Nyárádi
14. Ecsedi-Szamos
15. Kutlner-Kalmár
1B.Csehó-Harangozo
17. Salmanofí-Fíildp
1B. Kovács-Bozzai
19. Marjaí-Bódís
20.Nagy-Ferenci
21. Macskásy-Tolgyesi
22.Balásy-Ddrnyei
23.Zempléni-Hajdu
24.Hámori-M acskásy
25. Juhász Gy.-Vida
26.Andrásíai-Bánkfivi
27. Macskásyné-Hegedüs
28.8enedek-Forgács

266.94
247,21
246,42
246,30
239,45
237,12
236,35
235,62
235,36
232,80
228,58
227,62
226,62
223,38
222,59
220,68
219,65
214,17
213,14
205,10
198,73
197,12
196,68
193,78
191,48
190,67
187,32
179,15

60,67
56,19
56,00
55,98
54,42
53,89
53,72
53,55
53,49
52,91
51,95
51,73
51,50
50,77
50,59
50,15
49,92
48,68
48,44
46,61
45,17
44,80
44,70
44,04
43,52
43,33
42,57
40,72

B CSOPORT
1. Hittm ann-Jusztin
2. Csehú-Fazakas
3. Jakus-W iener
4. Nagy-Ferenci
5. Szalay-Bárkányi
6. Baksay-Nádas
7. Mráz-Zombori
6. Horváth-Szikszay
9. Komor-Szendrei
10. Otvűs-Bozzai
11. Szegedí-Szatmáry
12. Szabó Cs.-Szabó L. II.
13. Gíra-Makra
14. Oláh-Fábián
15. Kovács-Múricz
16. Giráné-Visnyovszki L.
17. Mészáros-Gyenge
18. Mészáros-Zelnik
19. Pásztor-Ialyigás
20 Zalai-Ferenczbalmy
21. Nikolits Zách
22. Jung-Brúdi
23.Varga-Szabó 1 .1.
24.Hülvely-Fodor II.
25.9eck-Trencséni
2G.M árton-Juvancz
27. M acskásy hp.
28.Marjai-Kotányí
29.Németh-Kovács
30.M észáros-A rtnerné
31. Kállai l.-Tóth
32.8ittó-Poór
33.6ikki-lványi
34.Nyárádí-Hegediis
35.Kelen Susits
3G.Nagyzsadányi-Bakos
37. Darók-Novottny
38.Zoller-Kormos
39.K iss Pánczél
40.Gáspár-Németh
41. Svábné-Darókné
42. Bodnár-Kolozsvári
43.Gergely-Szabö

585,90
583,22
567,18
536,37
527,62
521,96
511,74
500,85
499,04
495,43
495,05
491,40
486,65
486,39
483,39
477,43
477,36
476,13
473,98
471,66
470,38
469,89
466,24
466,03
462,99
462,87
459,91
458,28
456,87
448,88
448,12
446,25
445,95
445,51
436,93
434,65
429,39
424,61
424,01
420,28
417,18
411,61
409,42

63,41
63,12
61,38
5 8 ,0 5
57,10
5 6 ,4 9
5 5 ,3 8
5 4 ,2 8
54,01
5 3 ,8 2
5 3 ,5 8
53,18
5 2 ,6 7
5 2 ,6 4
52,31
51,67
51,66
51,53
51,30
51,05
50,91
5 8 ,8 5
5 0 ,4 6
5 0 ,4 4
50,11
5 0 ,0 9
49,77
4 9 ,6 0
4 9 ,4 4
4 8 ,5 8
4 8 ,5 0
4 8 ,3 0
4 8 ,2 6
4 8 ,2 2
4 7 ,2 9
4 7 ,0 4
4 6 ,4 7
4 5 ,9 5
4 5 ,8 9
4 5 ,4 8
45,15
4 4 ,5 5
44,31

46
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44.Zalai-Várnai
45.Koncz K.-KonczP.
46.Kimaradó
47. Kirschner-Bokor
4 8 .Hámori hp.
A / r ; t ^ h » n ’o o

395,49
392,78
369,80
358,86
299,09
jia

42,80
42,51
40,00
38,84
32,37

/ i c t / zt/ v

1. Gulyás Szalay By.
2. Gál Wmkler
3. Dienes-Monori
4. Argay-Víkor-Zoller
5. Csiszár-Tarnaí
G. Holyinka Jakab
7. Csepeli-Kovács-Nikolits
8. Gsskó-Pogány-Poroszlay
9. Pál-Sztrapkovícs
10. Gúlya-Ecsedy
11. Homonnay-lakatos
12. Hajdú-Kelen K.
13. Zempléní-Ormay
14. Harangozó-Szilágyi
18. Szalka-Szász
18. Marczena-Minarik
17. Mezei-Honti
18. Kotányi B.-Szdts
19. Falus-Lévai-Marjai
20.Földi Zöld
21. Aczél-Bozzai
22.8írú-0em eter
23.Liska P.-Lukácsi
2 4 .Lévai J.-Vinkler
25. RetiGabos
2G.Boros-Gero-Tóth 1.
27. Kemény-Trenka
28.Koltai-Szappanos
29.Kerti-Vekony
3a.Fogaras Kovács A.
31. Kováts Z.-Nyárádi G.
32.K epecs Mirk

4044,73
4043,38
3983,87
3880,86
3867,26
3859,50
3849,77
3843,11
3820,09
3819,46
3818,01
3798,65
3789,34
3773,45
3771,34
3767,31
3701,21
3689,95
3686,76
3684,04
3672,04
3647,86
3620,95
3608,51
3601,19
3561,61
3547,62
3530,10
3504,57
3481,06
3470,45
3216,96

54,36
54,35
53,55
52,16
51,98
51,87
51,74
51,65
51,35
51,34
51,32
51,06
50,93
50,72
50,69
50,64
49,75
49,60
49,55
49,52
49,36
49,03
48,67
48,50
48,40
47,87
47,68
47,45
47,10
46,79
46,79
43,24

1.
2.
3.
4.

4245
4047
3929,26
3928,52

57,06
54,40
52,81
52,80

Csóka-Szabó l.
Dörnyei Dörnyei
Kuttner Gy.-Széles
Kerekes-Varga S.

5. Csehó-Zsák-Szabó
6. Kertes-Vég-Vég
7. Blancz-Wellner
8. Lovász-Drasny-Bálint
9. Rosta-Balásy-Hegedüs G.
10. Bartis-Kisgyörgy-Varga 1.
11. Bárány-Kerényi
12. Kovács J.-M arjai P
13. M akara-Kocsis
14. Nyárády l.-Nagy 1.
15. Bódis-Szabó 1.
16. Letekes-Mérey
17. Bánkiné-Petó
18. Bártfai-Quittner
19. Gyulay-Kotányi Z.
20.lványi-Kapcsos
21. Pallós-Takács
22.Andrásfai-Bánkövi
23. Kamor-Vida
24.Lendvaí-Rózsa
25.Gyárfás-Szönyi
26. Anders-Czifíra
27. Madarászné-Bujdosó
28. Kolosi-Nagy
29.H egediis O.-Rásonyi
30. Andrási-Molnar
31. Bárczy-Márton
32. Ragályi B.-Ragályí J.

3927,92
3909
3906
3892
3877
3875
3869
3857
3817
3801
3795
3732
3716
3684
3653
3646
3626
3617
3614
3579
3537
3510
3495
3486
3483
3479
3393
3222

52,79
52,54
52,50
52,31
52,11
52,08
52,00
51,84
51,30
51,09
51,01
50,16
49,95
49,52
49,10
49,00
48,74
48,62
48,58
48,10
47,54
47,18
46,98
46,85
46,81
46,76
45,60
43,31

IC v í / mIai
1. Nemes-Láng R.
2. Hajlik-Beck M.-Benedek
3. Hittmann-Jusztin
4. Topolyi-Kardos
5. Balázs O.-Fazakas
6. Fövenyi-Szigeti
7. Bleuer-G rát
8. Bleyer-Krieger
9. Bíró f.-Reviczky
10. Ríborícs-Rakovszky
11. Tóth J. Varga T.
12. Balásy 1. Szamos
13. Vörös-Forgács
14. Németh J.-Béda 8.
15. Hülvely Fodor P.
16. Hegedűs L.-Jakus L.

2028
2020
1972
1964
1952
1922
1916
1912
189B
1897,5
1897
1893
1888
18B5
1866
1857

54,51
54,30
53,02
52,81
52,47
51,66
51,52
51,39
51,03
51,01
50,99
50,89
50,74
50,67
50,16
49,91
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17. Kelen L hp.-Kelen B.
1B. Bírú-Gombás
19. Hámori-Frís
2D.Bárdossy-Bóc
21. Tichy-Talyigás-Ialyigás
22.Germadics-M agyari
23.Gyulai-Lénárt
24. Szabados-Tihanyi
25.0rbán K.-Lukács A.
26.Koczka Szombati
27. Scharnitzky-W íener
2 8 .Székely K.-Bobyl.
29.Poór-Petrds
30. Kákóczky-Turjánszki
31. Sűpkézné-Éless
32. Kadar K.-Gulcsík K.

47

1855
1847
1843
1837
1832
1829
1825
1817
1813
1886
1805
1788
1756
1748
1738
1736

49,86
49,64
49,54
49,38
49,26
49,16
49,05
48,83
48,73
48,55
48,52
47,85
47,22
46,98
46,71
46,66

M i t n h n U ’QQ ITT n c t / zt / v

1. Aratú-Aratú-Mihály
2043,85
2. Földesi-Klein
2009,64
3. Marjai P-P áll.
2006,65
4. flrasny-Kállai-Török
1983,82
5. Baksay-Barkó
1983,04
G. Fekete-Madarász
1977,79
7. Tóth A. Valet
1972,59
B. Gárdos-Kerényi
1967,42
9. Kalmár-Liska
1958,31
lO.Vass K.-Bíkki
1937,75
11. Moharos-Pataki
1932,33
12. Macskásy hp.
1926,80
13. Juvancz-Pavlik
1897,79
14. Csibi-Farkas-Szabados 1892,82
15. Beck Trencséni
1876,30
16. Patzkó-Szetey
1871,11
17. Gáspár-Jeszenkevits-Szendrei
1852,48
18. Szabó S.-Varga L.
1848,08
19. Nagy [.-Tölgyesi
1843,17
20.8artha-Gdder-Kovdcs
1836,20
21. Györy-Gosztenyi-Turcsdnyi 1816,78
22.Bdnay-Soproni
1800,69
23.Bohner-OessewTTy Kerkovits
1782,88
24.0etre-Békési-Jalsovszky 1762,59
25. Fábián A.-Pásztor
1757,39
2G.Rúna-Ligetí-Vincze
1743,29

54,92
54,02
53,94
53,33
53,31
53,17
53,03
52,89
52,64
52,09
51,94
51,80
51,02
50,88
50,44
50,30
49,80
49,68
49,55
49,36
48,84
48,41
47,93
47,38
47,24
46,86

27.Haluszné-Takácsi Nagyhp.
28.Bíttó-Horotyák-Sas
29.8artha l.-Kövesdi
30.6latz-Nádasi-Villányi
31. Hazai-Tala-Újlaki
32.Farkas M.-Tamássy

1729,51
1727,20
1707,70
1698,67
1687,14
1658,05

46,49
46,43
45,91
45,66
45,35
44,57

1. Seres-V árnai 1.
2. Pdnczél-Szikszay
3. Ferenci-Gyulay
4. Kiss P.-Springer
5. Oláh-Zwada
6. Vatainé-Burián F. Gy.
7. Kovács B.-Kovács 6.
8. Végh J.-Szdntő
9. Éliás-Kleinné
10. Kornis-Zdch
11. Szegedi-Szentes
12. Bóna-Rozsnyai
13. Niknlits-Somhegyi
14. Malldszné-Felméri
15. Bálint ll.-Hivessy
18. Barna-Erdős
17. Szintai-Szintainé
18. Mráz-Zombori
19. Finber-M árton
20.K ertósz l-M észáros K.
21. Pátkai-M aros
22.Zsótérné-6songrádi
23.Szurdí A.-Szurdi M.
24.Lovas-Varga 1.
25.Pongrácz-PSrtos
2B.Űtvüs-Gombár
27.Hódosi-Pataki
28.8öszörm ényi-Karajannisz
29.Sarúdy V.-Sarüdy F.
3 0 .Germán-Fodor
31. Varga S.-Hajdu A.
32.Czakó-Simonidesz
33.Szentm iklóssyné-0láh
34.M esko-Pús
35.Zoller-Kormos
3G.Bajorné-Solt
3 7 .Balogh L.-Popper
38.Eleöd-Toron

2951,18
2906,84
2894,13
2884,55
2853,78
2839,50
2802,75
2800,80
2799,97
2780,28
2779,49
2777,68
2771,53
2766,05
2757,09
2737,95
2702,90
2702,55
2699,08
2673,39
2658,78
2656,99
2654,75
2646,14
2641,26
2626,78
2625,30
2621,01
2606,95
2602,76
2588,65
2574,13
2572,82
2566,31
2562,85
2559,63
2549,30
2530,94

56,75
55,90
55,66
55,47
54,88
54,61
53,90
53,86
53,85
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
50,89
50,79
50,52
50,49
50,40
50,13
50,05
49,70
49,50
49,48
49,35
49,29
49,22
49,03
48,67
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39.Károlyiné-Zalai
40.Csam ayné-Szücs
41. Krajcsovits-Telegdi
42.Tasnádi-Magyar
43.Brúdí-Jung
44.Nyárádí G.-Zalai
4 5 .Kelen B.-Susits
4B.W eininger-Benedek
47.0aán-G riibler
48.Herczeg-Szatm áry
4 3 .Kovács 1 -Móricz
ao.Palócz-öézsi
51. Füzes-Haraszti
52.Németh-Garami
53.Domsctiítz-Sándor Gy.
54.Farkasné-8ziráki
5 5 .Tóth T.-Dlauchy
5B.K ertész-Péter

2 523,32
2521,44
2518,75
2486,09
2466,48
2463,28
2463,18
2462,59
2461,19
2451,49
2426,01
2419,13
2412,31
2377,46
2357,57
2242,52
2201,42
2196,23

48,53
48,49
48,44
47,81
47,43
47,37
47,37
47,36
47,33
47,14
46,65
46,52
46,39
45,72
45,34
43,13
42,34
42,24

n A A JA Y -V -ri.r,,

1. F O R D U L D N E M Z E T K Ö Z I
1. SUlle-Éliás
544,29
2. Vágj Horváth 1.
539,94
3. Beck-Kováts
519,73
4. Nagy-Ferenci
510,71
5. Balogh-Biborka
510,70
6. Sziky Kertész
4 9 8 ,0 6
7. Andrásfai-Bánküvi
4 9 2 ,5 6
8. Mészáros-Zelnik
491,43
9. Harangozó-Sziiagyí
4 82,99
1D. Baksay-Barkú
478,03
11. Bartha-Matúz
471,80
12. Csobán-Molnár
466,21
13. Gergely-Hermann
4 62,99
14. Beck-Trencséni
461,70
15. Kiss-Pánczél
4 58,54
1G. Marjai P.-Kntányi
4 5 6 ,3 4
17. Honti-Hegediis
4 5 4 ,2 0
18. Marosi-Zombori
441,92
19. Tempfli-llisei
4 40,42
20.M acskásy hp.
4 3 5 ,0 6
21. Bánkiné-Gzalkáné
4 33,34
22.W eber-Popa
430,01
23.Ferenczy-Kertész
429,19
24.Nyárádi-Nagy II.
427,93
75. Jánosy Szabó
4 2 4 ,3 2

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
58,30
57,90
57,62
57,35
55,80
55,61
54,93
54,71
54,29
54,19
54,03
53,58

423,65
26.0láh-ÖtVDS
27. Horváth-Kovács 1.
423,42
422,83
2B.Iánczos-Temesi
420,02
29.8zabóné-8zabolcs
419,53
30.Tim árné-Cserjési
31. Salmanotf-Bozzai
419,33
32.Popescu M.-Popescu A. 407,67
407,56
33.8ikki-Patzkó
34.H egedüsJakus
405,63
404,08
35.Tölgyesi-fless
36.Halász-Varga
404,75
37. Foldesi-Kovács
403,13
398,82
38.Kalmár-M irk
396,15
39.Laza-Ciocan
384,38
40.K ása hp.
383,53
41. Nyárádi G. Zalai
382,93
42.Kispálné-Bari-Zoboki
380,49
43. M észáros-Kiss
373,70
44.Zalai-0avaj
4 5 .Kertész-Gyulai
371,48
370,90
46.Poszpischill-Jánosy
47. Kalmár-Korsós
370,41
369,06
48.M ilicia-Vesa
369,60
49.8rum csák-Codoban
369,09
5D.Bodor-Szalár
364,29
51. K ertész-Reszler
363,36
52.8aríné-M atheovits
360,45
53.8árczy-M árton
356,96
54.8ánki Z.-Vaday
55.Szentm iklóssyné-Dörnerné
353,32
350,21
56.G rieger-SzabóT.
57. Iványi-Szabó 8.
341,45
335,92
58.Szesztay Félegyhází
327,30
59.Kéri-W inkler
326,20
60.Nagy Mészáros
322,44
61. Csomayné-Dózsa
310,10
62.Schnee hp.
316,80
63.Kim aradó
308,04
64.0aday l.-Daday Zs.
307,76
65.lm re-Tilesch
GB. R épásK eszler
305,89
303,08
67. Fehérné-Németh
68.Szilágyi-Hoborné
302,11
301,00
69.Zalatnay-Matavavszky
300,24
70. Veress-Oprísoni
283,09
71. Burányi A.-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
47,18
46,90
46,83
46,77
46,70
46,67
46,60
46,00
45,08
45,51
45,07
44,61
44,22
43,11
42,41
41,33
41,19
40,71
40,16
40,00
30,89
38,86
38,62
38,27
38,15
38,01
37,91
35,74
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7 2 .Farkasné-Fehér
73. Zsembínszky-Gyenge
74. Mallászné-Frenkel
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270,75
269,80
259,09

34,19
34,07
32,71

1. F D H D U I Ú N A G Y V Á R A D
1. Bartha-Matúz
2. Gergely-Hermann
3. Tempfli-llisei
4. Popescu M.-Popescu A.
5. Poszpischill-Jánosy
6. Weber-Popa
7. Mílicia-Vesa
8. Jánasy Szabó B.
9. Laza-Ciocan
10. Daday l.-Daday Zs.
11. Brumcsák-Codoban
12. Veress-Oprisoni

78,00
70,50
65,50
63,50
60,00
59,50
59,50
59,00
55,00
52,00
51,50
46,00

Sjijt ) ' ( l ( f j
CSAPATVERSENY
1. Soltszentímre
IBI
Kis fi,Szabd,M ártinké,Kállay
2. Hajdúk Splít
177
Argay,Czimer,Gál R,Hajdú
3. Eily
174
Nagy E.,Nyárádi G.,Varga l.,Kováts Z.
4. Lukácsi
172
Kutányi B., Lukácsi, Marjai Gy.,Sziks;ay
5. Györlakk Pécs
1G8
Balogh Sz„ Bánki, Éliás I., Harsány!
6. Hektár
1G5
Hámori,Pál,Jakus,W iener
7. Fészek
15G
Gabos,Réti,Kuttner,Széles
8. Kiskörös
155
Makai,Jankó,Szabó J,Szabó A
9. Triplesexi
155
Éliás G.,Tölgyesi,Kleinné,Söpkéz
10. Harangozó Toys
153
Csebó.Dörnyei, Harangozó, Vikor.Dörnyei
11. Látoricá
153
Fegyiv,Gálá,Jánocsko,Fedelescsak
12. Kiskörös Plussz
153
Solti,Zsák, Juhász E., Juhász G
13. Opál
144
Vörös, Forgács, Dessewffy, Ormos

65,00
58,75
54,58
52,92
50,00
49,58
49,58
49,17
45,83
43,33
42,92
38,33

■ i| T J .S I L I

110
Sí
11E
75
G8
48
20
11
12
14
21
21
-22

14. Pest-Buda
139
Bánki Zs„ Fábián, Ötvös, Oláh
15. Artemix
138
Gárdos.Kerényi.Zelník, M észáros
1G.BEAC
132
Poór,6ikki,Kristóf,Iványi
17. Tulnatej
128
Rózsa,Horváth Gy.,Baán,Fazekas
18. Fortuna 2
112
Brúdí.Markovics, Plesz, Bánhegyi
19. Kövér keszeg
107
Magyari,Répás,Szabó G.,Vágyi
20. Fortuna
106
Fegyivjr,M észáros G., Gergely, Tala
PÁROSVEHSENY
1. Bánki-Balogh
1114,1
1094,9
2. Kis G.-Szabó Gy.
1053,2
3. Csehó-Dörnyei Z.
4. Martínkó-Kállay
1049,6
1033,0
5. Kuttner-Széles
1030,2
6. Tölgyesi-Söpkézné
7. Rétí-Gabos
1005,1
8. Kováts Nyárádi G.
1002,9
998,5
9. Lukácsi-Marjai Gy.
998,2
10. Vikor-Harangozó
11. Hajdu-Czímer
993,1
971,5
12. Szabó J.-Szabó A.
13. Poór-lványi
955,5
954,8
14. Kleinné-Éliás
15. Kotáuyi-Szikszai
952,0
16. Gál-Argay
944,5
940,0
17. Janocsko-Fedelescsak
18. Fegyiv-Gala
927,2
19. Éliás l.-Harsányi
910,7
20.0rm os-Dessewffy
905,8
21. Gárdos-Kerényi
902,6
22.Zsák Juhász
901,1
23.Makai-Jankó
896,2
24.8árczy-Benedek
890,9
25.Vörös-Fnrgács
890,1
26.Nagy [.-Varga 1.
884,8
876,5
27. Bánki Zs.-Oláh M.
865,0
2B.Bánhegyi-Plesz
29. Rózsa-Horváth Gy.
860,9
30.M észárns G.-Fegyivjr
860,6
849,4
31. Fábián-Ötvös

2
-51
-44
-63
-128
-152
-139

60,68
59,64
57,36
57,17
56,26
56,11
54,74
54,62
54,38
54,37
54,09
52,91
52,04
52,00
51,85
51,44
51,20
50,50
40,6 0
40,3 4
49,16
49,0 8
48,81
48,52
48,48
40,19
47,74
47,11
46,8 9
46,87
46,26
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32.Baán-Fazekas
3 3 .Mészáros K.-Zelnik
34 Bródl Markovics
35.Magyari-Vágyi
3B.Gergely-Tala
SZ.Bikkí Kristóf
3B.Solti-Juhász E.

i\lci^yiij' IvLijjíi

8 4 4 ,5
8 3 4 ,6
8 2 8 ,9
8 0 3 ,3
785,9
739,8
717,7

46,00
45,46
45,15
43,75
42,81
40,29
39,09

doiiío

1. Elastron/Nikolits, Dumbovich, Kovács M.,
Línczmayer, Csepeli, Magyar
2. Print-tech
Fogaras, Monori, Tóth I., Dienes, Boros, Kovács
A.
3. Gyár-Siófok
Marczona, Minarik, Balogh, Bánki
4. Miskolc-Debrecen
Grieger, Kálcsev, Andorkó, G áspár
5. Harangozó
S. Bergen-góc

MMM&MmJbidmmtmmm
1. Royston/IHajdu P., Kelen K„ Argay, Drmay,
Zempléni
2. Interface
3. Benedek
4. Galim
5. Balásy
G. Kertes
7. IBE
B. Fészek
9. lévai
10. Eravis

14. Kotányi
15. Bóc
1B. Csipka
17. Topi
18. Artemix
1 9 . Labrador
2 0 . Robi
21. Bence
2 2 . Hegedíís
2 3 . Matematikus
24. Ibolya
1. Buda-Barkó/Barkó, Riborics, Koczka, Szombati
2. XIII.
3. BEAC-lfí
4. Canada
5. Dobos
6. Jónás
7. Monokli
B. Főnix
9. Pajzs
10. Glóbus
11. Fábián
12. 1 + 1
13. Opál
14. Kövesdy
15. Gröbler
16. Moha
Ű & M iiM m i w m m m -w w w m
1. Farkas/Farkas K., Csibi, Detra, Sazbados J„
Jalsow szky, Békési S.
in

2. Paiócz

lUiíldtiá kí k l i m . : .. *m m mm 3. Dezső
1. SzTAKI/ liska T„ Gyárfás, kalmár, Makara,
Kocsis J., Ferenci
2. Mediprint
3. Pallos
4. Bárány
5. Szigethy
G. Rác
7. Tóth
8. W elker
9. Talyígás
10. W ellner
11. Eco-Soft
12. K + M
13. TMK-H

4. Németh
5. Hittmann
6. Építész
7. Fortuna
B. BEAC-Poór
9. Soproni
10. Springer
11. Szereday
12. Vegyterv
1 3 . Vöcsök
14. V arázslat
15. lakom a
16. Vashegyi
17. Rácsos

18. IBE II.
19. Primo
2D.Toron
21. Bencsik
22.V asurak
23.Rajk
24.Excalíbur

'M‘7 w sn /m ‘i %sns. a
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1052 Budapest, Szervita tér 5.
Tel.: 318-3312, Fax: 318-3500
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Klasszikus
és könnyűzene C D -n
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Zenei szakirodalom

Z enés videom űsorok
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hétköznap: 9.30-19.00
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A pénz boldog itt

A pénznek helye van.
Jobb helye már nem is lehetne. Vigyázunk rá. Foglalkozunk vele.
Szakembereink gondoskodnak arról, hogy akkor is kamatozzon, amikor
Ön pihen. Pénze nálunk a legjobb körökben forog, és ez meg is látszik rajta!
Magyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 Budapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959
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Magyar

Bridzs

Szövetség

tá jé k o z ta tó ja

XLI. évfolyam 4. szám______________ 1999. július - augusztus__________________________ára: 400 Ft

Fesztivál árnyékban

Ifjúsági páros VB

Szerény érdeklődés mellett zajlott le az
idén a nagy balatoni fesztivál. A versenyt
az időjárás sem fogadta kegyeibe, a zsú
folt versenyprogram, vagy talán egyéb
okok miatt hétvégi családi programmá
alakult át egykor rangos versenyünk. A
Bridzsélet tudósítói azonban találtak ér
dekességeket az olvasók számára.

1999. július 9-1L, Nymburk

Földvári misztérium
Június végi, kellemesen szende napsütés
fogadta a bridzselni vágyókat Balatonföldváron. A hatalmas lakosztályokban
bővelkedő, szezonkezdeti ürességtől kon
gó szálloda fél áron fogadta a versenyre
érkezőket. M inden körülmény adott volt,
hogy a hétvége kitűnően sikerüljön.
A párosverseny első fordulójának vi
szontagságairól nincs mit írnom, partne
remmel csak abban bízhattunk, m ásnap
ra felküzdjük magunkat a „futottak még”
kategóriából. Ehhez persze kellett vala
mi, ami megfordítja a szerencsét. Este - a
gyerekek és a kutya már nyugovóra tértek
- a lányok is a kártya felé fordultak, és a
nemek csatájában a fiúk csetlései-botlásai közepette egy kontrázott 5 treffben
lettem felvevő:
4ADB75
V863
♦52
*K B 7
4K862
----- i---- 141094
YDB10974
1
VA52
♦B96
HY
K ♦A104
n
1*D 652
43
YK
♦KD873
(Folytatás
♦A109843
a 3. oldalon.)

Az 1999-es junior páros VB-t Nymburkban, Csehországban rendezték meg hét
magyar indulóval. Az eddigi legmagasabb
részvételi arány annál is inkább meglepő,
mivel ebben az évben az elnökség a já té 
kosok támogatását illetően új koncepciót
fogadott el.
Az előző két ifjúsági páros VB-n úgy
próbálták ösztönözni minél több pár
részvételét, hogy minden indulónak fizet
ték a nevezési díjat, a szállásról, utazásról
pedig maguk a játékosok gondoskodtak.
Az idén ez úgy változott, hogy három pár
teljes költségeit állták, a többiek viszont
még a nevezési díjat is saját zsebből fizet
hették. A három párt két nagy páros
versenyen, az IBBF-en és a balatonföldvári bridzsfesztiválon elért eredm ények
összesítése alapján választották ki. Sajnos
ezt a kiírást nem hozták az összes érintett
tudom ására legalább egy hónappal az el
ső verseny kezdete előtt (tapasztalataim
azt mutatják, hogy a játékosok zöme kö
rülbelül ilyenkor szokott megbeszélni egy
versenyt a partnerével), sőt többen - köz
tük e sorok szerzője is - csak az IBBF
eredm ényhirdetésekor értesült a dolog
ról.
A Bridzsélet január-februári száma
tartalm azta ugyan a kiírást, csakhogy ezt
a számot először má“
dúsban, az IBBF
után
lehetett
megvásárolni.
(Folytatás
az 5. oldalon.)

2

Ülést tartott az elnökség
A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége au
gusztus 3-án ülést ta rto tt. Egyebek mellett
határozatot hozott válogatóversenyek ki
írásáról. (A kiírást lapunk 14.oldalán kö
zöljük.) Tudomásul v ette, hogy a nemrégi
ben megalakult Hegyvidék SE. januárban
az IBBF korábbi időpontjában (első alka
lommal 2000. jan u ár 20-23. között) ver
senyt kíván rendezni, s a versenyt az el
nökség az első alkalom m al kiemelt ver
senyként kezeli. A további minősítéséről a
verseny sikerének függvényében dönt.
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Fegyelmi határozat
Oláh Lajos sp orttársunk Szalay György
sporttársunk ellen 1999 m ájus 17-i kelte
zéssel panaszt nyújtott be. Oláh Lajos azt
tette szóvá, hogy Szalay György az idén
április 23-25. között lezajlott soproni ver
senyasztal mellett, lejátszott, vitás parti
és a zsűri döntése u tán politikai tartalmú
megjegyzéssel sértette m eg a panaszost.
Az elnökség az írásb an benyújtott pa
nasz mérlegelése és Szalay György meg
hallgatása után a következő egyhangú ha
tározatot hozta:
Az MBSZ elnöksége Szalay Györgyöt
1999. szeptember 1-től 2000. február 29ig az MBSZ által re n d e z e tt valamennyi
versenyen való részvételtől eltiltja. Az el
nökség döntéséről értesíti az Európai
Bridzs Ligát azzal, hogy Szalay György a
fenti időszakban az E B L versenyein sem
vehet részt.
Indoklás: a játék szabályairól, a bridzsről, elkövetett vagy vélt hibákról, sza
bálysértésekről, a zsűri döntéseiről foly
tatott vitákban politikai tartalm ú vagy
csak politikai színezetű megjegyzéseknek
helye nincsen! Szalay G yörgy az elnökség
értékelése szerint súlyosan megsértette a
bridzsasztal melletti viselkedésre elfoga
dott magatartási szabályokat.
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lettünk, amelyben szerepe volt az alábbi
topszkórnak is:

(Folytatás az 1. oldalról.) Kelet egy dara Nyugat osztott, Kelet-Nyugat beliben:
big csendesen tűrt, majd amikor a döcö
4ADB43
gős licit az ötös magasságra ért, megkont
VA10843
rázta a leghosszabb színében elhangzott
♦D92
felvételt. Nyugat a kör dámával indult,
A
Kelet ütött az ásszal, és miután esett a ki
498652 ----- j----- 410
rályom, visszahívta a színt. Ezt elloptam,
¥95
¥DB62
és hosszú gondolkodással arra a megálla
♦A43
* 487
pításra jutottam , nincs annyi közlekedé
----- “----- *B76542
*A K 8
sem, hogy kétszer megszöktetve a káró
4K7
mariázst, 3-3-as káró elosztásra játsszam.
¥K7
Tegyük fel ugyanis, hogy pikkel lemegyek
♦KB 1065
az asztalra, kárót hívok, ütök a királlyal, a
*D1093
treff királlyal újra az asztalra megyek, és
Partnerem 1 pikkel szólt közbe, majd
a treff bubit hívom. Ezt Kelet elengedi
(ha lefedné, teljesítenék, mert a treff he m egkontrázta az ambiciózus hat káró fel
tessel az asztalra mennék a káró dáma vételt, amelyben Dél a treff ász indulás
szöktetéséért, de ilyen hibát szépséges el után egyet bukott (a licit alapján még
lenfelemről nem feltételezhettem ), és eb csak sejteni sem lehetett, hogy Északnak
ben a helyzetben el kell döntenem , hogy nincs egy treffje sem).
M iért érdemes szót vesztegetni erre az
a kárót magasítom tovább, vagy a treff
impasszt adom meg még egyszer (hiába is ajándékra? M ert a felvétel (treff ász
próbálnám a hetest körbeengedni, a rafi indulásra) teljesíthető. Nem is kell hozzá
nált nőszemély ezt már bizonyosan lefed sok m inden, csupán a kettős impassz az
adu hetes-nyolcas ellen.
né a dámával).
Ezért más megoldás után néztem. Elha
Amint elkezdünk játéktervet készíteni,
tároztam, hogy a pikk impasszra teszem azonnal a treff királyba ütközünk. H a
fel a parti sorsát (nagy valószínűséggel ül, Nyugat akkor üt az adu ásszal, amikor az
mert Kelet nem indult el első helyen, pe asztalon m ár nincs adu, a treff királyt é r
dig tíz pontot a kontra alapján m ár sejtet tékesíteni fogja. A felvevő úgy segíthet
tem nála). Kihívtam a káró királyt, ütött az magán, ha kilopja Nyugat treffjeit. Csak
ász. Az újabb kör hívást elloptam, megad hogy ehhez látszólag nincs elegendő köz
tam a pikk impasszt, és eldobtam a pikk lekedés a kezébe. Megteheti, hogy káró
ászra egy kárót. Káró dáma következett, val megy kézbe egyszer - Nyugat ezt en
azután káró lopás a hetessel. Körbeenged gedni fogja, hiszen még nem tudja lehívni
tem a treff bubit, felloptam egy pikket, és a treff királyt az asztalon maradt adu mi
utolsó kézi kárómat elloptam a treff király- att - , de akkor az asztalon nem m arad
lyal. Az asztalon adu nem maradt, de az Nyugat minden treffjére adu. A pikk szín
utolsó két lap a treff ász-tízes villa volt a pedig tabu, amíg a káró ász még Nyugat
kezemben Kelet dáma-hatosa fölött.
nál van, m ert Kelet lopja a szín második
Hogy ezért-e vagy sem, a jószerencse menetét. M aradnak tehát a körök: a treff
mellénk szegődött a második fordulóban: indulást az asztal ellopja, a kör király
különösebben jól ezután sem játszottunk, után újabb treff lopás következik. Kör
de az ellenfelek általában a mi asztalunk ász, majd kör lopás a káró ötössel. Nyu
nál pihentek kicsit. Ezen a napon elsők gaton nem segít, ha ezt felüllopja, és ká-
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rőt hív, mert a kézi káró k lehívására be
szorul treffben és pikkben, tehetetlenül
szemléli tehát, ahogy' a felvevő ellopja
utolsó asztali adujával utolsó treffjét, és
újabb kör lopással - ezúttal a hatossal kézbe megy, aduzik és terít.
A felvétel ugyan buktatható, de nem
éppen a term észetes indulásokkal. Káró
ász, káró után például egy treff lopás ele
gendő ahhoz, hogy N yugat - beszoruljon
treffben és pikkben. A 6 káró azonban
nem csupán a prózai pikk lopásra (lopatásra) bukik, a kör indulás elveszi a treff
lopásokhoz és az aduzáshoz szükséges át
meneteket.
Ki tudja? Talán ha előző este elbukom
az 5 treffet, a 6 káró is teljesült volna.

Talyigás Péter
M icsoda mezőny!
Amint már szó volt róla, a Nemzetközi
Balaton Bridzs Fesztiválon az utóbbi idő
ben megszokottnál is kevesebben voltak,
tehát bárki azt hihetné, hogy ironikus cí
met adtam az alábbi beszámolónak. De
figyeljük csak meg az alábbi leosztást:

♦843
¥K10743
♦B9
*K53

♦D10
VDB5
♦AK764
*A B 8
----- í----„
*
----- -----♦AK5
VA96
♦10832
4*D74

*B9762
V82
4D5
4*10962

A második asztalon vettük kézbe ezeket
a lapokat, és a magyar ranglista egyik éllo
vasa Dél helyén 3 szánt játszott ellenünk.
Partnerem kis körrel indult - mint bár
ki más tette volna - , am ire a felvevő vi
szonylag gyorsan hazavitte az összes
ütést: ütött az asztalon a bubival, lehúzta

a káró ász-királyt, a tízessel kézbe jött,
treffet hívott a bubihoz, lejátszotta a ká
rokat meg a pikk figurákat:
éTD5
♦*A 8
4----- i----- ♦B
VK10
uv
„ V8
♦" ♦*K 5
___ ?___ *109
♦K
VA
♦*D 7
A pikk király lehúzására Nyugat felad
hatja: ha treffet dob, az asztal kört, ha
kört, az asztal treffet (és a felvevő kör ász,
tre ff ász, kör dáma sorrendben viszi el az
ütéseket).
Az első asztalon bem ondták a rossz
esélyű hat kárót (a 2-2 adu elosztáson kí
vül szükség van arra, hogy legalább az
egyik impassz jó legyen), mégsem voltam
boldog a - 520-szal. Mint kiderült, nem
becsültem eléggé a Földváron összegyűlt
játékosokat: nyolc vagy kilenc felvevő vá
lasztotta a fenti játékmódot! (És eléggé
sokan mondtak hatot is, úgyhogy éppen
50 százalékot kaptunk ezért a partiért.)
Mondhatni automatikus a beszorítás, de
azért gondolni kell rá, és sokan egyáltalán
nem szoktak számolni a lehetőségével.
A második forduló utolsó leosztása
k ént került a kezembe az alábbi leosztás,
így tudom, hogy a mi körünkben teljes
topszkórt értünk el:
♦9854
VAB
♦ B752
*K62
----- j— ~j ♦Kö
♦3
VK43
„v
V 1098762
♦ D l 06
NT
11 ^983
*B109753 ___ ?___ * D 4
♦AD B 1072
VD5
♦AK4
*A 8
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Dél helyén 6 pikket játszottam. Kelet 2
körrel kezdte a licitet, tehát nem sok jó ra
számíthattam, miután Nyugat kör hármas
kezdésére megláttam az asztalt. Bármi
mással támad, a teljesítéshez elég lehet,
hogy jobbra van a pikk király, mert a káró
nagy valószínűséggel ad egy pluszütést,
amelyre eldobhatom a rossz kört.
így azonban nem volt mit tenni, a bubit
kértem az asztalról, és ütöttem vele. - Ez
m ég nem elég - m ondtam . A pikk kilen
cest hívtam, és am ikor Nyugat a sor vé
gén nem tudta megütni, megnyugodva
közöltem: - Ez viszont már igen...
Kelet abban pillanatban összecsukta a
lapjait, és be akarta tenni a tokba!
- ... csak még nem tudom, mire - foly
tattam . A kör ász és a káró ász-király után
az aduk következtek, végül ezek a lapok
maradtak:
*

V♦B
*K62

♦-

---- •----- ♦ -

V -

♦D
*B109

1

V10

NY
K *9
___ !___ * D 4
*7
V

♦4
*A 8
A pikk hetesre Nyugat kénytelen volt
treffet dobni, az asztalról elment a káró
bubi, és a treff hatos volt a tizenharmadik
ütés. Na tessék, mégis jobban járt volna
az indító kijátszó, ha nem kényszerít a
kór impassz megadására!

KeleR Károly

Ifjúsági páros lfB
1999. július 9-11., Nymburk
(Folytatás az 1. oldalról) A döntést az el
nökség a magyar ifjúsági válogatottat évek
óta trenírozó és vezető Gál Péter szövetsé
gi kapitány megkérdezése nélkül hozta,
sőt nem is értesítették róla, tehát ő sem
tudta ezt az ifik tudomására hozni. Ennek
eredményeképpen a szövetség által szpon
zorált párok azok lettek, akik egyáltalán
elindultak mindkét versenyen, függetlenül
elért eredményüktől. M indezek ellen ter
mészetesen többen, többször próbáltak ki
fogást emelni az elnökség tagjainál - siker
telenül. Az, hogy az eddigiekben ki milyen
eredményeket ért el, és hogy három ifjúsá
gi, majd az idén a felnőtt válogatottakban
helyet kapott játékos is volt a jelentkezők
között, nem sarkallta szövetségünk elnök
ségét arra, hogy a kiírást esetleg felülvizs
gálja, és megpróbáljon egyenlő esélyeket
terem teni mindenki számára, vagy marad
jon az eddigi gyakorlatnál, azaz az összes
pár részesüljön ugyanakkora arányú tá
mogatásban. Szerencsére a versenyt ha
zánkhoz közel, aránylag megfizethető
költségekkel rendezték meg, ez is magya
rázhatja a magyar ifik viszonylag nagy szá
mú részvételét.
A versenyt négy fordulóban bonyolítot
ták le barométer rendszerben, minden
fordulóban 28 leosztással. A 184 párt fel
vonultató mezőny igen vegyes összetételű
lévén a színvonal nem volt igazán magas,
ezt mutatja, hogy a versenyt 58% fölötti
eredménnyel lehetett megnyerni, s emiatt
is meglepő a magyar párok gyenge szerep
lése (csak hárman végeztek 50% felett).

A Briúzsélet iúei első számát az előfizetők
március első hetében megkapták.
Az IBBf március 11. és 15. között volt,
az ifi vb részvételi kiírását tehát
bárki olvashatta az IBBf előtt. A Szerk.

G
Egy tanulságos parti:
I. forduló, 7. leosztás,
osztó Nyugat, É -D beliben
♦876
*109852
♦D92
*94
♦94
----- (------ ♦AKB
*D 76
*KB43
♦AK75
Ní
* *104
___ “___ *K D 632
*875
♦D 10532
*A
♦B863
*A B 10
A mezőny általában 3 szánt játszott K e
let kezéből, erős egy szán indulás után. A
normális pikk indulásra a teljesítés nem
okozott gondot 3-3 pikk és kör, illetve két
káró és egy treff ütéssel. Azokon az aszta
lokon azonban, ahol Nyugat mini szánnál
indult, a felvevőnek sokkal nehezebb dol
ga volt. A holland G roosm an Észak pikk
indulását az ásszal v itte és kört hívott.
Dél szingli ásza ütött. A káró visszahívást
a felvevő kézben ü tö tte és treffre váltott.
A királyt Dél m egütötte az ásszal és újra
kis kárót hívott. A felvevő ezt elvitte a ki
rállyal, és kiszállt kis káróval. A kárót
Észak ütötte és kis pikket hívott az asztali
ászhoz. A felvevő m ost lehúzott három
menet kört amivel h árom színben beszo
rította Délt. Két pikk eldobása után vá
laszthatott, hogy melyik színben adja meg
a kilencedik ütést.
Ha Észak deblokkolta volna a káró dá
mát a második m enetben, az sem segített
volna az ellenvonalon. A kárók lehívásá
ra a felvevő asztalról treffeket dob, és a
treff visszahívás után a körök lehívására
Dél beszorul a fekete színekben.
A felvétel elbuktatásához az első treffet Délnek ki kellett volna hagynia.
A treff ütés után a norm ális játék két
kör lehívása után újra ráhívni a treffre.
Ezt Dél elviszi, káró hívással elveszi a beszorításhoz szükséges kézi átm enetet és a
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negyedik körre nyugodtan eldobhatja
egyik káróját. így a felvevő két pikk, há
rom kör, két káró és egy treff ütése mellé
nem tudja sem végállással, sem beszorítással megszerezni a kilencedik ütést.
Az 52 lap ismeretében a felvétel telje
síthető a treff kihagyása ellenére is.
Azonos kezdés után, amikor Kelet
ütésben marad a treff királlyal az állás a
következő:
♦76
*10985
♦D9
*9
----- ;----- ♦KB
♦9
*KB4
*D 7
♦ K75
N'
R ilO
*87
* 87
___ ü___ *D632
♦D1053
*♦B86
*A B
H a most a treff magasítását feladva a
felvevő egy kárót körbeenged, az ellenvo
nal ismét tehetetlen. Tegyük fel, hogy
Észak üt és pikket hív. A felvevő üt a ki
rállyal és lehív 3 menet kört. Délnek meg
kell tartania dubló káróját és a négylapos
végállásban választhat: a pikk dáma eldo
bására káró ász-káróval kerül treff végál
lásba, míg a treff bubi eldobására harm a
dik kézi treffjét magasítja fel a felvevő,
amelyhez a káró ász lesz az átmenet.

Hegedűs Orsolya
VÉGEREDMÉNY:
1.
Gloyer - S aurer |AUT]
2.
Daux — Geitner [ÉRA]
3.
Biondo - Mazzadí [ITA]

58.61%
58.46%
58.37%

45.
87.
85.
110.
141.
160.
17D.

52.07%
50.63%
50.12%
49.43%
47.49%
45.72%
44.33%

B aldsy-H egedűs G.
lic h y - Hegedűs 0.
Pánczél - Szikszai
Kotányi - Marjai P.
Marjai G. - Minarik
Nyárádi - Zalai
K e il- Szabó
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Visszapillantó

Bemutató
lausanne-ban

szerkesztő válogatásában egy-két érd ek e
sebb kiosztást.

Hol bukás, hol szűr
Az első forduló második felében a 17. le
osztás hozott egy és más érdekességet. Öt
felvevő három szánt játszott, s négy közü
lük bukott, ki-ki ízlése szerint egy és hat
bukás között. A francia Frank M últon
azonban két szűrt is teljesített. ím e a tör
ténet:

„A bridzs sport, és ott van a helye a többi
sportok között” jelentette ki Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság elnöke tavaly a Lausanne-i
Olimpiai Múzeumban rendezett bem uta
tó verseny megnyitóján. Akkoron a NOB
vendéglátásában 1998. szeptem ber 7. és 17. leosztás, ált. mans, osztó Észak.
11. között szervezett versenyen hat or
♦KB1073
szág együttese vett részt. Amolyan elő¥972
olimpiai döntő volt ez, bemutató, amelyet
♦ 1062
a bridzs olimpiai sportággá válása érde
*K 4
kében rendeztek. Az idén szeptem berben
♦AD
----- ;----- 48652
ismét lesz ilyen bemutató verseny, lapunk
¥A53
¥KB84
arról is hírt ad majd. Most térjünk vissza
♦K5
NT
11 4D43
a tavalyi bemutatóhoz. A résztvevők kö
♦ A D 7652 ___ ?___ *108
zül öt ország csapata már nyert bridzs♦94
olimpát. Ok öten: Brazília, Egyesült Á lla
¥D 106
mok, Olaszország, Franciaország és L en
♦AB987
gyelország. Kína a Távol-Kelet bajnoka
♦B 93
ként csatlakozott a meghívottakhoz. A
A boldogtalan felvevő Nyugaton, aki
verseny szerfölött érdekesen alakult,
hatszor bukott (nevét a szerkesztő é rth e 
amennyiben a körmérkőzéses selejtezőt
tően kihagyta a bulletinből) káró hatos
Brazília együttese nyerte, a m ásodik he
indulásra kísérletezhetett a teljesítéssel.
lyen pedig Kína végzett. A döntő első ré
Ü tött a kezében, majd hívott egy kört a
szében Kína 46 pontos vezetést szerzett,
bubihoz. Pikk folytatás következett, am i
de Brazília a következő négy fordulóban
re megadta az impasszt, s felvevő hadállá
fokozatosan ledolgozta hátrányát és a ha
sa persze összeomlott. De a hat bukás
todik forduló előtt már a brazilok vezet
még így is túlzás. Múlton szerencsésebb
tek. Ez utóbbit azonban ismét K ína nyer
volt - írja a krónikás. Ellene a pikk bubi
te, így a végeredmény 167:167 lett. Ekkor
val indultak, ami m ár eleve kellemesebb
abbahagyták a játékot, mondván: bem u
támadás volt. A felvevő ugyanakkor meg
tatónak ez éppen jó volt. Annyi bizonyos,
találta a legjobb folytatást: kis treffet hí
hogy a közönségnek igazi csemegében
vott a tízes felé. A felvétel most m ár biz
volt része, hiszen minden országot világ
tosan teljesül (Észak ütött a treff királynagyságok képviseltek. Talán csak a kínai
lyal), Dél ráadásul bajba került a treffek
ak játékosai nem ismertek, de nem lehet
lehívására. A másik asztalnál káró indu
kétség afelől: ez nem lesz sokáig így.
lásra négyet bukott a felvétel.
Homonnay Géza sporttársunk vette
magának a fáradtságot, és az Internetről Ez már a csúcs?
átvette a M ark Horton szerkesztette napi A következő játszm át a bulletin ezzel az
bulletin tudósításait a Bridzsélet számá ajánlással adta közre: a csúcsszintű bridzs
ra. E tudósításokból adunk m ost közre a keltette feszültséget talán soha jobban
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nem sikerült bem utatni, m int ezzel a le
osztással:
25. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Észak
4A765
V73
♦7
*1098654
----- j----- I4K B 109
4D83
V95
VAKD108
♦AD642 NI
* 43
*A B 3
___ ?___ * K D 7
♦42
VB642
♦KB10985
*2
A licit:

Ny
Múlton

É
Bocchl

K
Mouiel

D
Dubain

3szan

passz
passz

IV
4szan

34
körpassz

Múlton nem érezte m agát elég erősnek
a szleminvit elfogadásához. A másik asz
talnál Attanasio m ásként ítélte meg a
helyzetet:

Attanasio Perron
kontra
4szan
6szan

Failla

passz
1*
passz
3V
passz
5V
körpasssz

Chemla
34
passz
passz

Perron a treff tízessel kezdte a csatát. A
felvevő ütött és kikergette a pikk ászt.
A m int látható, D élnek négy fekete lap le
hívására kellene négy piros színű lapot
dobnia, tehát beszorul. Fájdalom , a felve
vő a kritikus pillanatban vagy elszundí
to tt, vagy elfeledte a k áró licitet, minden
esetre a fekete lapok lehívása után nem
játszotta le magas k áróit, hanem kör
impasszt adott keresvén a bubit, s ezzel
egyszer megbukta a felvételt.

Erős vagy gyenge?
A második fordulóban a szerkesztő ér
deklődését a lengyel-am erikai találkozó
kötötte le, s nem ok nélkül.

5. leosztás, É-D beliben, osztó Észak
♦KB97
VA102
4D106
*B106
♦A D 862 ----- t----- 43
[
VKD973
VB
4B74
NY
K 4K832
* A K 54
P
*D 87
♦ 1054
V8654
♦A95
*932
A licit:

Ny
Szymanowski

í
Wolff

K
D
M artens Morse

14
2szan
3szan

passz
IV
passz
24
passz
3*
körpassz

Soloway

Balickí

passz
kontra

passz
2V
kontra passz
körpassz

passz
passz
passz

Hamman Zmudzinski
passz
24

A m int látható, a licitben van némi elté
rés a két pár között. M artens elég erős
nek ítélte lapját az egyes, Hamman elég
gyengének a kettes nyitó licithez. A vég
eredm ény az amerikait igazolta. Wolff a
három szán ellen ugyan a pikk hetessel
tám adott, de a felvevőnek ez volt az utol
só jó hír. A kör bubival ütésben maradt, a
káró király nem szökött, a felvevő bukott
egyet. A másik asztalnál az erős gyenge
kettes csapdája 800 pontot jövedelmezett
az am erikaiaknak. A meccset mégis a
lengyelek nyerték 16:14-re, amiben egye
bek m ellett szerepet játszott az alábbi két
játszm a, amelyben ők licitáltak jobban,
vagy inkább ők írtak többet:

BRIDZSÉLET
8. leosztás, ált mans, osztó Nyugat:
4D8654
VAK6
4AK54
♦6
493
*1093
4DB1073
*KB5

----- í-----éAB
VB542
NT
* 4982
___ “___ 4D 1084
4K1072
VD87
46
*A9732

Amint látható, a hat pikk elvehetetlen.
De ki fogja ezt belicitálni? Az am erikaiak
egy pikk-három pikk-négy pikk licittel
beérték. A lengyelek másképp gondolták
jónak:

É
Balicki

D
Zmudzinskí

14
24
54

2*
44
64

Az agresszivitás ezúttal gyümölcsözött.
A 22. leosztásban a lengyelek ismét
szlemet m ondtak, az amerikaiak pedig
beérték a gémmel. A játék csaknem azo
nosan haladt, egy aprócska kivétellel: a
lengyelek eggyel többet ütöttek. Ám a
parti kulcsa nyilván a licit.
22. leosztás, K-Ny beliben, osztó Kelet

4D872
VA974
4KB10
*K 6

49
VK5
4AD98732
*B 42
:----- 4K10543
1
VB 102
NI
11 4
?___ 4A D 983
4AB6
VD863
4654
*1075
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A licit:

Ny
Sol oway

É
Kawalski

IV
34
44

24
passz
körpassz

K
O
Hamman Romanskí
passz
24
4V

Szymanowski Mecksroth Martens
2**
34
4V
64

34
passz
passz
körpassz

14
passz
44
54

passz
passz
passz

Rodwell
passz
passz
passz
passz

*2^- relay

A modern licitfelfogás szerint a valami
lyen szempontból ígéretes lapokat rend
szerint elindítják, így a licitben az egyik
meglepetés az volt, hogy Ham m an első
helyen passzolt. A másik asztalon
M artens jónak találta lapját az egy pikk
re, amire partnere érthetően gémforsszal
válaszolt. Martens a második körben
adott passzal jelezte figurális gyengesé
gét, utóbb adott káró kulcslicitjeivel még
is bátorította a szlemre partnerét. Szy
manowski azonban mégis csak inkább
sejtésekre és kedvező feltételezésekre
alapozva m ondhatott szlemet, (például a
kör dámát és legalább a pikk bubit is
partneréhez tette, hiszen a felvételt még
sem lehetett csak a káró tám adásra ala
pozni. Az események azonban a lengyel
kettőst igazolták. M indkét Dél káróval
kezdett. A felvevő lopott, treffel az asz
talra ment és onnan hívta a pikket rem él
vén, hogy a közbeszóló Észak a játékot
megkönnyítő figurát m utat. A királyt vit
te az ász és mindkét Dél a pikk hatost hív
ta vissza. Hamman beütött a dámával,
M artens viszont kicsit tett... Ha viszont
M ecksroth esetleg megkontrázza a né
gyes magasságon adott kör kulcslicitet,
akkor Rodwell nyilván körrel támad. Ez
esetben viszont a lengyelek valószínűleg
nem mondanak hatot.

BRIDZSÉLET
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Ismét a licit

19. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Dél

A harmadik fordulóban a kínai-francia
meccsen ismét két licitparti ragadta meg
a szerkesztők figyelmét:
12. leosztás, É-D beliben, osztó:
Nyugat
4K543
*2
♦D753
4D B 87
----- í------4D B1098
42
VADB8764
„ *953
♦864
R ♦KBIO
----- 1----- *95
*A 2
4A76

*K10
♦A92
*K 10643
A licit:

Ny
Haiojun

É
Perron

K
D
Jianming Chemla

1*
2V

passz
körpassz

14

passz

Mari

Jihong

Levy

Weinmin

1*
4*

passz
44

2*
k o n tra

kontra
körpassz

Chemla a beliben békésen tű rte a kínai
ak nem különösebb b á to r akcióját, s ezzel
elnyerte m egérdem elt jutalm át. A másik
asztalon Levy m egem elte p artn ere színét,
akinek ezzel (kör ad u m ellett) mindjárt
lényegesen megjavult a lapja, ráadásul jó
oka volt feltételezni, hogy a négy kör az
ellenfél pikk játéka ellen előre-m entésnek is jó lehet. Levy pedig a kedvező
szkórhelyzetben csapdát állított, amibe a
kínaiak annak rendje szerint beleestek. A
fürdő öt bukással -1400 p o n to t ért.
Ez bizony dem oralizáló lehetett. Ám az
ilyesmihez ezen a szinten (is) hozzá kell
szokni, kivált mert lesz alkalom a vissza
vágásra. A másik partiban aztán a kínaiak
- ha nem is teljes értékben, de - revánsot
vettek.

4763
*AB9765
♦87
*A 6

41095
*K104
♦B43
•4D742
----- ]----- 4AK2
*D 32
Ní
" ♦A52
___ ?___ *K853
4DB84
*8
♦KD1096
*B109

A licit:

Ny
Haiojun

í
Perron

K
D
Jianming Chemla

2*
passz
passz

passz
passz
44

passz
4*
kontra
rekontra passz
kontra körpassz

Mari

Jihong

Levy

Weinmin

passz
24*
Ay

passz
passz
körpassz

lszan
2*

passz
passz
passz

* transzfer

Chem la ezúttal nem állta meg közbekotyogás nélkül (mansban volt), jóllehet
sokkal rosszabb lapja van, mint volt a m á
sik partiban. Meglehet, azt hitte, szóra
koznak vele, pedig Észak első passza a
két körre intő jel lehetett volna. A mans
ban 800-ért vett fürdő még így is elég ol
csó volt, így hát a franciák csak öt meccs
pontot vesztettek, hiszen a másik aszta
lon a négy kör teljesítés nem okozott gon
dot.

Jönnek a brazílnk
Az egyik később döntős csapatot először
csak a 4. fordulóban m éltatták figyelemre
a szerkesztők. A negyedik fordulóban
Chagas az olaszok ellen gyűjtött be egyet
len partiban 15 meccspontot.

BRIDZSÉLET
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4. leosztás, mindenki beliben, osztó:
Nyugat

*K943
V765
♦KD8
*A 104

♦AB
VAKB109
♦9
*B7653
----- •-----*01086
*432
"T
1 ♦A107652
___ I__ I * *752
VD8
♦B43
*KD982

A licit:

Ny
Campos

É
Attanasio

K O
Villas-Boas Failla

1*
2*

IV
körpassz

kontra

passz

Duboin

Chagas

Bocchi

Branco

lszan
passz
passz

2**
3V
passz

2*
passz
kontra

kontra**
4V
körpassz

Camposnak nem sok baja volt a két
pikk teljesítésével. A másik asztalon C ha
gas két treffje kört és egy másik színt
ígért, Dél kontrája pedig erőjelző infor
mációs kontra volt, amolyan: „partner,
nekem is van némi lapom.” Chagas úgy
döntött, hogy az treffben lesz, s jó kőrjével ugrott. Branco pedig alighanem tudja,
hogy Chagas, amit lehet, teljesít, hát be
mondta a gémet. Bocchi kontrája még a
gyenge szánnál nyitó partner ellenére
sem indokolatlan, a parti bukik is kis káró
indulás-treff visszára, de aki ezt kitalálja,
alighanem kivezetik a teremből. Hanem
az már túlzás volt, hogy a pikk hatos tá 
madás után az asztali kettesre Nyugat a
hármast tette, ami után a felvevő még egy
szűrt is betakarított. (A felvétel esetleg a
káró ász - kis káró folytatásra is bukhat,
ha a felvevő a rémálmaiban felbukkanó
4-2 aduelosztásra játszik).
A 12. leosztásban ismét Chagas viccelt.

*B63
VKDS
♦874
*K 987
----- T — *KD10852
*
V5
V97643
♦KB93
NT
R *D2
*D 1062
n
4AB43
*A974
VAB102
♦A1065
*5
A licit mindkét asztalnál azonos volt,
Kelet egy pikkjére Nyugat egy szánt vála
szolt, Kelet megismételte a pikket, s ezt
körpassz követte. Mindkét Dél a szingli
treffel indult, s mindkét felvevő a dámát
kérte az asztalról. Attanasio fedett, s a fel
vevő ütött kilencet. Chagas azonban nem
(!) tette rá a treff királyt a dámára, s innen
az események más fordulatot vettek. A
felvevő kis kárót hívott, amire Chagas a
nyolcast tette, a dám át Branco kiengedte.
A felvevő ezennel elbúcsúzott az asztaltól.
Következett a pikk dáma, majd a király,
amit Dél ütött és kör ász, kör folytatásra
Kelet kiadott három pikket, (két nagy,
plusz a treff lopás,) egy treffet, egy kört és
egy kárót. Egy bukás, öt pont a brazilok
nak. Jó vicc volt!

S míg szendereg...
A következő leosztás minden kiváló, de
beliben olykor félálomban szendergő já
tékos vigasza lehet. A kínai-amerikai
meccsen történt:
21. leosztás, É-D beliben, osztó: Észak.
♦AD93
VAK853
♦A D 3
♦4
*KB654 ----- i----- 1*82
*10
KV
K * B76
♦87
HI
R ♦KB952
*B10832 ___ ?___ l*D 76
*107
*D 942
♦ 1064
*A K 95
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Az egyik asztalnál Dél, a másiknál
Észak játszott hat kört. Soloway treff bu
bi indulásra két pikk lelopásával bonyo
dalmak nélkül teljesített, a másik asztal
nál Északon Jihong azonban m egtalálta a
bukás útját. A kör hetes indulást kapta,
ü tö tt a kézben, lem ent treffel az asztalra
és megadta a pikk impasszt. Ám m ost su
gallatot kapott az ördögtől és kis kört hí
vott asztali dám ához. M ost hívta a m áso
dik, majd a harm adik m enet pikket és né
mi meglepetéssel vette tudomásul, hogy
K elet elélopott. M iután a felvevő vesztő
káróját nem nyelhette le, egyet bukott.
Summa-summárum, Brazília és Kína
85-85 győzelmi ponttal jutott a döntőbe.
Kína a franciáktól kapott ki és döntetlent
játszott a brazilokkal, Brazília viszont a
kínai remi m ellett kikapott (kétszer tízre)
az amerikaiaktól és a lengyelektől, vi
szont 25-re verte m ind a franciákat, mind
az olaszokat. A mezőnyben csupán az
olaszok keltettek csalódást, erejükből ez
úttal csak egy d öntetlenre futotta a len
gyelek ellen, a többi meccset elvesztették.
A döntőben tehát K ína és Brazília együt
tese vette fel a küzdelm et a nagydíjért.

A döntő
Kína lendületesen kezdett. A m ásodik le
osztásban m indjárt tíz pontot szerzett a
brazil segédlettel teljesített m ansgém ért,
majd a harm adik leosztásban 11 pontot
kasszírozott a brazilok optimista licitje
miatt.
3. leosztás, K-Ny beliben, osztó Dél
*A D B 64
VAK
♦D642
*D 4
*K1098
------1------*75
V84
VB73
♦
lu
11 *AB987
*A K B 10983 ___ ü___ *762
*32
V D 109652
♦ K1053
*5
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A licit:

Ny
Jihong
3*

É
Chagas
3*

K O
Weimin

Branco

passz

2*
4*

Campos

Hongjun

Villas-BoasZejun

3*
4*
passz

4V
kontra
kontra

passz
passz
5*
passz
körpassz

2r

Branco két káró licitje gyenge kettes
m ajort ígért, Chagas pedig leadta ezt (a
bulletin szerint ügyetlen) licitet. Dél jól
megnézte lapját, s azt mondta: gémet ki
nem hagyunk! Ez a felvétel egyet bukott.
A másik teremben a kínai Dél term é
szetes két körrel nyitott, s a négy kör nem
túl bonyodalmasán teljesíthető is. A bra
zilok a rossz szkórhelyzet ellenére men
téssel kísérleteztek két bukásért.
A brazilok az elején nem sokat produ
káltak, de - amint várható volt - ez nem
m aradhatott így sokáig.
10. leosztás, ált. beli, osztó Kelet
*106
VAD1054
♦9853
*A 8
*AKB983 ----- •------*D 5
V9863
VKB7
♦4
R *A72
*74
___ ?___ *K D B 63
*742
V2
♦KDB106
*10952
A licit:

Ny
Jihong

í
Chagas

K O
Weimin

Branco

4V

kontra

lszan
4*

passz
körpassz

Campos

Hongjun

Villas-BoasZejun

2V

kontra

lszan
passz
körpassz!
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Chagas kontrájára a brazilok term észe
tesen könnyen megtalálták a buktatást. A
másik asztalnál a licit némiképp szokatlan
volt, Villas-Boas passza nyilván azt ígérte:
„partner, miattam akár kört is játszha
tunk, mert van jó kis harmadik kisgáblim,
de a pikkem az nem valami csodás.” Campos kockáztatott, s nem hiába. Észak a
treff ásszal támadott, majd mikor látta,
hogy ez nem volt jó ötlet, káróra fordult.
Ü tött az asztal, s a felvevő lehívott két ma
gas treffet. Észak a másodikat lopta, s
újabb kárót hívott. Ezt a felvevő lopta, s
adut hívott a bubihoz. Ütésben maradván
nekilátott a pikkeknek. Észak ezt követő
en már csak két adut ütött, a kontrázott
egy szűr és a bukás a másik asztalon 14
meccspontot hozott Brazíliának. A har
madik fordulóban akadt egy jó kis szlem,
amelyben ezúttal Branco, Chagas partne
re csillogtatta meg technikáját.
2. leosztás, É-D beliben, osztó: Kelet
éYAD96
♦AB952
*K 542
♦B1074 ----- 1-----i*AD83
yi
hu
u *B105
♦D1076
* 4K3
*D1083
D___ l*B 976
4K9652
VK8432
♦84
*A
A kínaiak szerényen beérték a biztos,
nyugodt négy kor felvétellel, a brazilok
viszont mohóbbak voltak:

Ny
Hongjun

í
Chagas

K
Zejun

D
Branco

passz
lé
passz
24
passz
2V
passz
3V
passz
4*
passz
44
passz
4V
passz
6Y
körpassz
Chagas a pikk licit ellenére szleminvitet adott, majd a négy treff kulcslicit

után Branco leállásra tett ajánlata ellené
re bem ondta a szlemet. Nem volt mit ten
ni, neki kellett látni a munkának. A treff
nyolcas indulást ütötte az ász, majd B ran
co a káró ásszal átment az asztalra és a
rossz kárót eldobta treff királyra. Most
lopott egy kárót a kézben, pikket az asz
talon. Az újabb káróra Kelet pikket do
bott. Branco lopott, s újabb pikket vitt el
az asztalon a kör kilencessel. A negyedik
menet káróba Kelet belopott a kör tízes
sel. Dél felüllopta, s újabb pikket lopott
magasan az asztalon, amibe esett az ász.
Most lehívta a kör ászt, majd a magas ká
rót, s minthogy csak a kör bubit adta ki,
szépen ü tö tt tizenkettőt. 13 meccspont
Brazíliának. (A bulletin kérdése: van-e
nyerő felvevőjáték kör indulásra?)
A felek hat lejátszott forduló után 167167-es állásnál döntetlenben egyeztek
meg, mondván: majd valamikor folytat
ják. Könnyen lehet, hogy a folytatásra az
idén szeptem berben kerül sor a II. Olim
piai Nagydíjért rendezett bem utatón,
Lausanne-ban.

KEDVES SPORTTÁRSAK!
Bridzsélet gyűjteményemből
az alábbi számok hiányoznak:
19B2 3-4
1991 9-10
1095 3-4
1995 7-8
Szeretném ezeket cserevei valakitől megkapni!
Cserealap:
8911-12
90 1 -2
90 7-12
9 2 1 -2
92 9-10
93 9-12
9 5 1 -2
9B 7-8
Kerényi István mobil (30)9961075
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Válogatóverseny
A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége vá
logatóversenyt ír ki a nyílt, illetve a női vá
logatott kategóriában. A nyílt kategóriá
ban a válogatóverseny győztese képvisel
heti Magyarországot a 2000. naptári év fo
lyamán rendezett európai- és világverse
nyeken (Jövőre Bridzsolimpia lesz a hol
landiai M aastrichtban.) A győztes csapat
emellett eleget tesz, vagy tehet (szükség
hez képest az elnökséggel közösen hozott
döntés alapján) a válogatott részére érke
ző esetleges meghívásoknak. A női váloga
tó győztese ugyanezeket a jogokat élvezi,
illetve ugyanezen kötelezettségeknek tesz
eleget a női csapatoknak kiírt versenye
ken. Az elnökség a nyílt versenyre jogot
szerzett válogatott nevezési díját a Bridzs
olimpiára kifizeti. Jelen álláspontja szerint
azonban nem biztos, hogy ugyanezt a női
válogatott esetében is megteszi.
A válogatóverseny formája: kieséses csa
patverseny
Nevezhetnek: 4-6 fős csapatok. Ha 4 vagy
5 játékos nevez, akkor a 6 tagú válogatott
további tagjait e csapat egyetértésével a
szövetségi kapitány jelöli ki, elsősorban a
válogatóversenyen jól szerepelt játékosok
közül.
A kiemelés rendje: a csapatok játékosai kö
zül a 4 legtöbb élő m esterponttal rendelke
ző játékos m esterpontjainak átlaga adja a
csapat pontszámát, és ezeket csökkenő
sorrendbe állítva adódik a kiemelési lista.
Maximum 8 csapat nevezhet, a fenti ki
emelési lista alapján so ro lt esetleges ki
lencedik együttes nevezését az elnökség
m ár nem fogadja el.
A lejátszandó mérkőzések:
Első forduló: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Elődöntők: (1-8 gy.) - (4-5 gy.),
illetve (2-7 gy.) - (3-6 gy.).
Döntő: A két győztes.
H a 8-nál kevesebb csapat nevez, akkor az
ellenfél hiányában le n em játszott mérkő
zéseken autom atikusan a másik csapat a
továbbjutó.

___________________ BR IPZ SÉ 1E T
Nevezés: 1999. szeptember 20-ig, Hajlik
G ábornál, írásban. A csapatok párosítá
sát egy héten belül közzé tesszük.
Nevezési díj: 40 000 Ft / csapat. A nevezé
si díj a megfelelő válogatott költségeinek
fedezésére szolgál.
I. forduló: 96 leosztás. 1 IM P különbség
is dönt. D öntetlen esetén 8 leosztásos rá
játszás, ha az is döntetlen, a meccspontot
nem hozó különbségek összegzése dönt.
H a az is döntetlen, akkor sorsolás dönt.
Lejátszandó: október 17-ig. A csapatok
nak szeptem ber 28-ig meg kell egyezniük
a m érkőzés időpontjában, ellenkező eset
ben a Versenyrendezési Bizottság kijelöli
a mérkőzés időpontját.
Elődöntők: 96 leosztás. 1 IMP különbség is
dönt. Döntetlen esetén a fenti eljárás kö
vetendő. Lejátszandó: november 14-ig. A
csapatoknak október 26-ig meg kell egyez
niük a mérkőzés időpontjában, ellenkező
esetben a Versenyrendezési Bizottság kije
löli a mérkőzés időpontját. Amennyiben 5nél kevesebb csapat nevez, akkor az elő
döntőkre az I. forduló, a döntőkre pedig az
elődöntők időpontjai vonatkoznak.
Döntők: 128 leosztás. 1 IMP különbség is
dönt. Döntetlen esetén azt I. forduló sza
bályai az irányadók. Lejátszandó: decem
b er 12-ig. A csapatoknak november 23-ig
meg kell egyezniük a mérkőzés időpontjá
ban, ellenkező esetben a Versenyrendezé
si Bizottság kijelöli a mérkőzés időpontját.
A mérkőzések helyszínéről esetenként
kell dönteni. H a egy csapatban vidéki já
tékosok is vannak, akkor a csapat jogo
sult a mérkőzés felét a maga által válasz
to tt helyszínen megrendezni.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a
M agyar Bridzs Szövetség Versenysza
bályzata érvényes.

Az MBSZ elnöksége

Budapest, 1999. augusztus 31.

KÖZLEMÉNY

N A szerkesztőség tá jé k o zta t
j a a B ü d zséiét olvasóit, hogy a m agyar váloga
to tta k m á lta i E B szerepléséről szó ló kapitányi
b e szá m o ló k a t lapzártáig nem k a p tu k meg.
A m in t a b eszám olók elkészülnek, lapunk
készséggel helyet a d azoknak.
A szerk.
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Az 1 9 9 9 -e s HERO
nemzetközi ifjúsági
bridzsfesztivál
Január első hetében s’Hertogenbosch, a
kedves holland város immár hetedik al
kalommal adott otthont a világ- és európabajnokságok után legjelentősebb ifjú
sági bridzsversenynek. A szervezők min
den csapat számára teljes ellátást nyújtot
tak, köszönhetően a versenyt tám ogató
HERO és OCÉ Nederland BV cégeknek,
a ’s-Hertogenbosch Hogeschool középis
kolának és nem utolsó sorban a kisváros
megannyi lelkes am atőr bridzsezőjének,
akik a játékosokat vendégül látták ottho
nukban a verseny egy hete alatt.
A találkozón 22 ország 24 csapata vett
részt. Európa legjobbjai mellett az Egyesült
Államok két, Kanada pedig egy csapattal
képviseltette magát. A csapatverseny 10 leosztásos teljes körmérkőzéses rendszerben
négy napon át tartott, ami után az első négy
helyen álló csapat rájátszásban döntötte el
az első helyek sorsát. A döntőt szoros küz
delemben Kanada válogatottja nyerte a
mindig nagyon erős csapattal felálló, tavalyi
győztes Norvégia előtt. Svédország és Hol
landia ’A’ csapata szerezte meg a harmadik
és a negyedik helyet.
A magyar csapat várakozáson felül szere
pelt. Végig volt esélyünk az első négybe ke
rülésre és csak az utolsó fordulóban a svéd
csapattól elszenvedett nagyarányú vereség
miatt kellett beérnünk a végső tizennegye
dik helyezéssel. (Zárójelben említeném
meg, hogy az előző tornákon eddig mindig
az utolsó helyek egyikén végeztek a magyar
csapatok, így az idei eredmény mindenkép
pen nagyszerű teljesítmény a meghatározó
játékosait ismét nélkülözni kénytelen ma
gyar ifjúsági csapattól.)
Együttesünk tagjai: Rosta Edina, Hege
dűs Orsolya, Hegedűs Gál, Balásy Zsolt és
Kotányi Balázs. Á csapat hatodik tagja, Wi
ener Gábor az indulás előtti napon sajnos
megbetegedett, így ő nem tudott a csapattal
tartani. Mivel az ifjúság edzéseken minden

ki ugyanazt a rendszert tanulta, a párokat az
éppen mutatott forma alapján szabadon
tudtuk öszszeállítani. Összességében min
denki a tőle elvárható játékot nyújtotta,
nem voltak jelentős hullámvölgyek senki já
tékában. Külön kiemelném Hegedűs Gál és
Balásy Zsolt játékát, akik majdnem minden
meccsen játszottak és stabil játékukkal a
csapat húzó emberei voltak.
Á csapat lelkes szurkolója és sofőrje
Dörnyei Zsolt volt.
ízelítőül egy sikeres parti az Ausztria elle
ni mérkőzésről: 18. forduló, 24. leosztás
Osztó: Nyugat ált. mans
♦A632
VKB10943
♦6
*K 9
♦KD7
----- ]----- #1094
VD65
mv
v ¥A72
♦108753
* ♦ADB94
♦A 7
___ "___ *64
♦B85
V8
♦K2
*DB108532
A zárt teremben Észak egy kör indulása
után Kotányi Balázs és Balásy Zsolt Nyugat
kezéből +400-at írt a teljesített három szanzaduért. A természetes kör indulás után a
káró dáma impasszt az osztrák fiú hátulról
kihagyta, így Zsoltnak már volt kilenc könynyű ütése.
A nyílt teremben élénkebb volt a licitálás:

Ny

f

Hegedűs D.

K

D
Hegedűs G.
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IV
2V
3*
3 szán
kontra
körpassz
Gál licitje ugyan erősebb lapot ígért, de az
eredmény őt igazolta. Orsolya kontrázott és
habozás nélkül elindult a treff királlyal, ami
re a felvevőnek semmi esélye sem volt. Bár
kihagyhatta az első menet treffet, a treff ász
kilövése után Észak-Délnek már 8 ütése volt:
hat treff, a káró király és a pikk ász. +800 és
+400,15 IMP nekünk. A meccset egyébként
könnyedén nyertük, 25-4-re (60-16).
Kemény György nem játszó kapitány

1B
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(2) megfelel a pikk, és lát reményt
szlem re, kulcslicitet ad az ötös magassá
gon, vagy 5 pikket mond;
(3) nem tetszik a pikk, de a treff sem
1. Csapat, É-D beli. Dél lapja:
nagyon, 4 szánt mond;
4A9, VKDB3, ♦AB86, 4 A B 3
(4) nem tetszik a pikk, de a treff igen,
Ny
É
K
D
ám de nem lát szlemet, 5 treffet mond;
(5) nem tetszik a pikk, de a treff igen,
passz
2 szán
és szlem et lát, kulcslicitet ad új színben.
passz
3V*
passz
34
M int látható, lapunk a 3-as csoportba
passz
44
passz
?
tartozik.”
*: transzfer pikkre
A z első kérdést illetően a Fómmtagok
Mit licitálsz?
véleménye eltérő volt, de azon belül m in
Licit
Szavazat Pont
denki nagyjából a fenti válaszstruktúrát
4 szán 5
100
játszotta. A (2) csoport kicsit visszásnak
44
4
80
tűnik (utálok egyszer bukni az ötös magas
44
1
70
ságú major színfelvételekben), de általá
Ebben a fordulóban ez bizonyult a leg ban, ha pikkben elfogadtuk volna a szlemszorosabb döntésnek. A f ő kérdéseket ezút invitet, akkor az előző menetben valami
tal nem kell ismertetnem, m ert az egyik Fó m ást m ondtunk volna a 3 körre az egysze
rű 3 p ik k helyett.
rumtag megtette helyettem:
A 4 szanosok minimálisnak ítélték a lap
Szőts Gábor: „4 szán. Ö sszetett felad
vány, amelyben két kérd ésre kell vála ju k a t és leállást ajánlottak, miközben a 4
szolni: (1) Mennyit ér a lapom ? (2) Me károsok többre értékelték három ászukat, a
lyik licittel fejezem ezt ki? Ami az első m inim ális figurapontoktól függetlenül.
G ál Péter: „4 szán. Minimum, nincs
kérdést illeti, a válasz nem nehéz. Ha
pikk,
treff.”
16-18-pontos 1 szán indulást játszunk,
Csepeli Miklós: „44. A három ászom
akkor a 2 szánnál m ár túllicitáltam a la
pomat; ha 15-17-eset, ak k o r még éppen mal valami biztatást kell jeleznem .”
Szvitacs István: „4 szán. A felajánlott
nem. Javult-e a lap a p a rtn e r licitjeinek
tükrében? Szerintem nem : pontjaim fele színeket nem támogatom és minimumom
van csak az ő színeiben, és színhosszúság van .”
Keil Béni: „44. A 4 treffet szleminvitban is a lehető leggyengébb támogatást
kapja. A második kérd ésre csak azután nek értelmezem, teh át ezzel a szép lappal
tudunk válaszolni, m iután tisztáztuk, mit a 4 kárót logikus folytatásnak tartom a
jelent a 3 kört követő 4 tre ff licit. Ha a to (nagy-) szlem érdekében.”
É n is 4 káróra szavaztam, ámde a folyta
vábbiakban kiderül, hogy legjobb lenne
szánt játszani, akkor az m ár legalább 4 tásokról szeretnék többet tudni. Egyrészt ha
szán lesz, amelynek teljesítéséhez komoly Észak egyszer már invitált szlemre, milyen
laperő kell. U gyanekkora laperő megfe laperő kell ahhoz, hogy ismételt szleminvitet
lelő színtalálkozás és elosztás mellett adjon láthatóan kevés ásza mellett. Másrészt
szlem teljesítésére is elegendő lehet. A 4 jó lenne tudni, m it jelentene, ha a következő
menetben mondok 4 szánt (pl. 4 káró - 4 kör
treff tehát szleminvit.
Hogyan kell erre viselkedni? H a az in után). Szeretném, ha azt jelentené: „Amo
lyan 'udvariassági' kulcslicitem volt, de ennél
dulónak
(1)
megfelel a pikk, de nem lát szlemet,jobban nem tudlak bátorítani. ”Ha viszont a
4 káró gyakorlatilag elkötelezne minket to4 pikket mond;

feladványai

•M K B-

Fákó & Nyíri 0 ‘99 VaBanq

A pénz boldog itt

Nemcsak a húszéveseké
Tied a világ. Hangos zene, utazás, bará

hogy biztonságban élhess? Akit érdekel

tok. Kit érdekel, hogy mi lesz harminc év

annak már most megnyugtató megoldást

múlva? Amikor halkabb a zene, kevesebb

kínál az MKB Nyugdíjpénztár.

a szórakozás, mélyebbek a barátságok.

Gondold meg és dönts úgy, hogy 60

Kit érdekel, lesz-e elég erőd és pénzed,

évesen is tied legyen a világ!

Magyar

Kü

lkereskedelmi

B

ank
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vábbi kulcslicitekre, vagy mesterségessé vál
toztatná a későbbi 4 szán jelentését, akkor
kevésbé jó licitnek tartanám.
Néhány rendszer-kérdés:
Dienes Ödön: „44. Irány a szín szlem!
H a lenne pikkem, 4 p ikket mondanék.
H a treffben találkozunk és jó lapom van,
kulcslicitet, azaz 4 k áró t m ondok. Jó len
ne tudni, mi az ászkérdés! (Talán jó len
ne, ha a 4 treffre a 4 pikk, 4 szán és 5 treff
kivételével ász-választ adhatnék.)
A „kérdés nélküli ász-válasz" már kezd
némi népszerűségre szert tenni, főleg olyan
helyzetekben, ahol a 4 szán mást jelentene
és/vagy az „ászt válaszoló” m ár limitálta a
lapját. Ugyanakkor ez a megoldás még min
dig elég messze van a széleskörű elterjedtség
től vagy a Standard-be való bevezetéstől.
Szilágyi László: „4 szán. Ez az egyik leg
problematikusabb licithelyzet a standard
ban, ha az em bernek nincs rá külön meg
állapodása. Ha van külön megállapodás,
még nagyobb a gond. Szerintem a partner
nek pikkje és treffje van (lehetne hatos
pikk rövid treffnek is játszani), és bár az
esetleges 5-5-tel szlem ünk lehet benne, én
inkább az elutasító(???) 4 szán licitet vá
lasztom. Lehetne jobb lapom is, főleg hoszszabb treffem. H a attól lehet tartani, hogy
a 4 szánt nem veszi passztkérőnek, mond
hatunk 4 pikket is, de ha meg erre pikk
szlemet mond, akkor az lesz a baj. Ha a 4
szán után továbbmegy, 6 treff lesz a vége félreértésből vagy anélkül.”
A „mindig ászkérdés” jelentésű 4 szán
egyetlen előnye, hogy ebből soha sem lesz fél
reértés. Ha viszont egyáltalán van olyan
helyzet, ahol a 4 szán természetes, akkor a
jelenleginél nyilvánvalóbbat nem is tudnék
kitalálni. A többi 4 szanos nem félt az esetle
ges félreértéstől. Abból, hogy a 4 szánt nem
értik félre, nem okvetlenül következik hogy
azt kell játszani. Tény, hogy nincs hármas
pikk vagy négyes treff támogatásunk de ha
belegondolunk, m i m agunk milyen elosztá
sú lappal alkalmaznánk É szak licitvezetését,
ritkán lesz csak 5-4 a fekete színekben.

BRIDZSELET
Bánki Zoltán: „44. Alsó zóna.”
A 4 pikk csak egy szavazatot kapott, de ha
Északnak nagyon elosztásos lapja van, ez
könnyen jobb felvételnek bizonyulhat, mint
a 4 szán. Mégis a többség véleménye az volt,
hogy...
Winkler Gábor: „4 szán. A szleminvitet
biztos nem tudom elfogadni, és talán ez
lesz a legkönnyebben teljesíthető.”
Vox populi... Ezzel már lezárnám ezt a fel
adványt, de a Murphy sosem alszik: ha Észak
lapja í n m ; VAxx, ♦x. 4KDxx, mikor (és
hogyan) tudnánk felvenni a kiváló esélyű hat
kört? Néha a bridzs túl nehéz játék.
2. Csapat, ált. mans. Dél lapja
4B7652, VKB954, ♦B6, * 9

Ny

É

K

0

passz

kontra

1 szán
passz

passz
?

M it licitálsz?
Licit
24
passz
2NT/passz
2V
2 szán

Szavazat
5
2
1
1
1

Pont
100
70
70
60
50

Bár csapaton a részjátékok általában ke
vésbé jelentősek, különösen általános
mansban, ez a parti kivételnek ígérkezik: itt
egy tisztességes szving könnyen múlhat dön
tésünkön. A nagy többség kiment a partner
újranyitó kontrájából, s ezen belül 2 pikk
volt a legnépszerűbb menedékhely. A passzosok kétrészes feladványt véltek látni. A z
egyik azt képzelte a második kérdésnek m i
vel indul az 1 szán kontra ellen:
Bánki: „Passz. Bukjanak ők. Pikkel in
dulok.”
A másik pedig a licit legvalószínűbb foly
tatására „készült”:
Gál: „Passz. De mit mondok a 2 treff
kontrára?"
Arra szerintem kénytelen leszel passzolni,
mert a színlicitek m ost már erősebb lapot
fognak jelenteni, miután benne maradtál

BRIDZSÉLET
az 1 szán kontrában. A licitálók közül is
páran gondolkoztak a passzon:
Dienes: „24. Szívesen benne m arad
nék, ha tudnám a kör találkozást, külön
ben ütéseim könnyen beragadhatnak. így
sajnos a felkészültség elve alapján 2 pik
kel kezdem.”
A z 1 szán kontra ellen a kör indulás gyor
sabban eldöntheti a parti sorsát: ha húz a
körünk és a partner a körökre nem szorul
be, akkor szüret! Ellenkező esetben jól né
zünk ki! Ezzel szemben a Bánki-féle pikk
indulás lassabban de jobb eséllyel vezethet
a buktatáshoz: egy-két hívással felmagaso
dik a szín (reméljük), és a kör király-bubi
lesz a beütés érte, miközben a minor színű
hívásokra eldobhatjuk a kis köröket.
Keil: „2V. Ebben a helyzetben csak va
lami konvenció segíthetne. Jobb híjján
bemondom az erősebb színemet, hátha
így olcsón megúszom. Az 1 szánt valószí
nűleg szűrrel teljesítené az ellenfél.”
Érdekes lenne a Bánki-Keil páros, leg
alábbis ebben a partiban. A z egyik 300-at
vár az 1 szán kontrától, a m ásik pedig
-380-at. A 2 kör licit akkor lesz jó, ha ezzel
fejeződik be az aukció. Ha viszont a licit
nek lesz folytatása és Észak nem emeli a
kört, akkor bajban leszünk. A többség ezt
tartotta a legfontosabb érvnek, s Dieneshez
hasonlóan emiatt mondtak 2 pikket.
Winkler: „24. H a valami történik még,
elő tudok hozakodni a kör színnel. Nem
hiszem, hogy a passz lenne a biznisz.”
Szvitacs: „24. Később, ha szükséges és
módom lesz rá, kört is licitálok.”
Csepeli: „24. A felkészültség elvéből
kiindulva.”
Ezzel mind egyetértek, de a 2 pikkel
szemben a legnagyobb ellenérv az, hogy
többször fogunk játszani pikket, mint
ahányszor kellene. Ha 2 pikk-körpassz kö
vetkezik, vagy ha Nyugat licitál és a 3 körre
Észak 3 pikkre korrigál, akkor lehet, hogy
jó helyen landoltunk, de könnyen lehet az
is, hogy nem. Nem szívesen ajánlok olyan
felvételt, amit nem szeretnék játszani.
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Ahogy’ Keil említette, talán kellene valami
konvenció. Egy javaslat:
Szó'ts: „24. Remélem, licitál még vala
ki. Szemét egy feladvány!
Nemrégiben egy párosversenyen a kö
vetkező lapom volt: 4KB9x VDlOxx
♦xxxxx
Mi voltunk beliben, és az el
lenfél miniszanjára a partner kontrázott.
Passzoltak, s én 2 kárót mondtam. P art
nerem 2 szánt licitált (20 pontja volt),
amit kínomban 3-ra emeltem . Nem m on
dom, teljesített, de így is nullszkórt írtunk
(5 pikk volt benne). Zsörtölődtem , hogy
bezzeg, ha X.Y.-nal játszom , meg tudtuk
volna oldani a helyzetet. Hogyan?
Azt találtam ki, hogy a partner büntető
kontrájából úgy m enjünk ki, mintha Cappellettivel közbeszólnánk. Vagyis egyszí
nű lappal mondjunk 2 treffet, majorokkal
2 kárót, majorminorral 2 majort,
minorokkal 2 szánt. Eszerint mindkét
megadott lappal 2 kárót lehetne m onda
ni, ami (most) fényesen beválna.
Nem tudom, van-e ennek (vagy valami
hasonlónak) értelme; gyakorlati próbát
vagy leosztásgenerátort igényelne. És ha
beválik, Szalay-konvenciónak lehetne
nevezni..."
Jónak tűnik, de ha Szalay továbbra is in
gyen reklámokat kér a Fórumban, akkor
küldje be (időben) a válaszait. Esetleg a
D O N T mintájára is lehetne valami mene
külési struktúrát kitalálni.
Bevallom őszintén, több panaszt vártam
a feladvány feltételeire, m int amennyi érke
zett. Szinte mindenki elégedett volt Dél első
passzával (legalábbis nem kifogásolták), no
de kétlem, hogy a Fórumtagok 90 százaléka
élőben is passzolt volna az 1 szarna. Igaz,
élőben szinte mindenki játszik valami kon
venciót - Cappelletti-t, DONT-ot, TRASHt, netán-tán Landy-t vagy egy ASTRO-változatot -, ami egyszerűbbé teszi a major két
színű lapok bejelzését. A későbbiekben tisz
tázzuk a Fórum rendszer ezen részét.
Egy panasz az adott „rendszer” mellett is
érkezett:
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Szilágyi: „2 szán a passz helyett. Lehet legtöbb Fórumtag számára az volt a legna
passzolni vagy licitálni az egyik vagy má gyobb kérdés, hogy m i itt a probléma.
Winkler: „ I V . Ahogy’ szoktam írni, vá
sik színt az egyik vagy m ásik magasságon.
H a passzoltunk, később esetleg lehet rom az okosabb ötleteket.”
kontrázni vagy licitálni valamelyik színt,
Keil: „ I V . A partner 1 szán válasza utáni
esetleg felüllicitet adni, am i „mi más le 2 pikk riverzre készülök. Őszintén megval
hetne mint a két m ajor?” (Hülye ez, hogy lom, nem látok más ésszerű indító licitet.”
Volt, aki szerint az a kérdés, hogy ki tud
nem értette meg?!)
Én inkább azonnal 2 szánt mondok, olvasni:
gémforsz, kétszínű, legalább 5-5. Lehet
Gál: „IV. Lásd a rendszer indítási
hogy túlmegyünk a jó magasságon, de a táblázat 1. oldal.”
színünket legalább megtaláljuk, ha van...”
Egy másik Fómmtag rendszer-reklámot
A z elvet többször is támogattam, most is sejtett:
Szó'ts: „1*. Erős, mesterséges. (Ha
jónak tartom: „Inkább jó színben rossz m a
gasságon, mint rossz színben jó magassá nem ezt a rendszert játsszuk, cseréld ki
gon. ” Viszont én csak a m ásodik menetben válaszomat 1 körre.)"
m ondok 2 szánt, kétszínű lap, bármilyen
Néhányon pedig úgy gondolták, 1 kör és
két szín. Mi a különbség a z azonnali és a 2 treff között kell választani. Talán elfelej
késleltetett 2 szán közt? K ét értelmezés le tették, ki itt a rovatvezető.
hetséges: (1) az egyik gémforsz, a másik
Szvitacs: „IV. B ár a lap csábít a 2 treff
nem; (2) attól lett gémforszom, hogy meg indulásra, én mégis inkább maradok az 1
tudtam: a partneremnek van lapja. Én az kőm éi. A legrosszabb, ami történhet,
első változatban reménykedem, de ha a ve hogy azt fogom játszani. Ha mégsem, ak
lem szemben ülő „hülye” a másodikat kép kor viszont jobbak lesznek a folytatási le
zeli, még mindig nyerhetek, ha 2 szánomra hetőségeim.”
Bánki: „IV. H a a partner nem válaszol,
ő mond 3 kört (nem túl valószínű), vagy ha
2 szan-3 minor-3 kör után Észak 3 pikkre nem is lesz gém ünk.”
Csepeli: „ I V . Nem egyszerű döntés. Bí
korrigál, amire passzolok, bár ő kényszerí
tőnek tartotta. Ha m égsem sikerül gém zom a partnerben.”
alatt leállni, hátha benne van, vagy megtö
A Kedves Olvasók emlékeznek rá, hogy az
mik, vagy kevesebbet bukom , m int a másik előző forduló egyik feladványában sokan
asztalon a rosszabbik színben jobb magas akartak 2 treffel indulni egy szélsőséges el
ságon.
osztású 14 FP-os lappal, amire én megpró
S
ha egyik sem jön be, m ehetünk tovább abáltam enyhe nemtetszésemet finoman ér
következő feladványra...
zékeltetni. Talán azt hitték a Fómmtagok,
hogy most bosszúból hadjáratot indítok a
3. Páros, ált. beli. Dél lapja:
torz, rosszul alkalmazott, indokolatlan 2
*ADB5, VAK542, ♦Aő, * K 2
treff indulások ellen. Pedig nem vagyok az a
Ny
í
K
D
típus. Bár az alultáplált 2 treff indulásokat
_
_
9
nem szeretem, a csámpás (fél-egyenletes) 2
szán indulásokat igen. Ezzel ugyanis kön
Mit licitálsz?
nyebben lehet eljutni gémig, ha a partne
Licit
Szavazat P o n t
remnek maximális (4-5 FP-os) passza van
IV
8
100
m int az egyes magasságú színindulásra. Te
2*
1
70
hát a következő Fórumtag zárójeles meg
2 szán 1
50
jegyzésében kitalálta, miben sántikálok:
Dienes: „IV. Semmi okát nem látom
A majdnem egyöntetű szavazat mellett a
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más licitnek, mint az 1 kör. Majd jövök. az újranyitásról. Lényege az volt, hogy újranyitás előtt adj választ három kérdésre:
(Két szán elég durva lenne.)
Jól van, elismerem, tényleg elég durva. Álta (1) Van-e pikkem? (2) Van-e lapom? (3)
lánosan alkalmazott indoklásom is ellene Rövid vagyok-e az ellen-fél színében? Ha
szól: ha Észak itt passzol 4-5 figuraponttal (pl a három kérdésből legalább kettőre igen
éxxx, Vxx, 4Dxxx, 4DBxx-szel), hiába van a válasz, nyiss, különben passzolj.)"
A z odáig oké, hogy nem passzolunk, de a
25-26 pont a vonalon, a gém valószínűleg tel
jesíthetetlen. Ezért élőben én is valószínűleg 1 Bridzséletben és számos más forrásban ol
körrel indulnék. Igen, bevallottam: olyat lici vastam egy olyan licitről, amely háromszínű
táltam a Fórumban, amit élőben nem mon lapot ígér támogatással az összes nem licitált
danék. Már benyújtottam a feljelentést a Fó színben. A z 1 pikkre szavazók jelentős része
rum Fegyelmi Bizottságának magam ellen. úgy vélekedett, az ötödik lap a pikk színben
Attól féltem, hogy különben száz százalékos felülbírál minden egyéb körülményt:
lesz a szavazat az 1 körre. Hiába féltem.
Bánki: „14. Ötös major, az ötös ma
Ugyanis e kiszámíthatatlan világban mégis jo r.”
Gál: „14. Egyenlőtlen lappal 8 pont
van egy valaki, akire mindig lehet számítani:
Szilágyi: „2£. Azt hiszem elindulok 2 tó l...”
treffel. Kicsit árnyékolt, de 6 treffig más
Csepeli: „14. Egyszerű döntés. Páros
képp nehéz eljutni, ha Drury-t játszunk. ban nem lehet passzolni.”
Rem élem , a partner csak pontok alapján
Ha a passz és az 1 pikk közül kell válasz
nem kerget szlemig, attól meg nem iga tani, akkor egyetértek az 1 pikkel. Korábbi
zán félek, hogy gém sincs benne.”
feladványokban is pártoltam azt az elvet,
Pluszpontot kapsz azért, mert hű marad (amely máshol sem nyerte el a többség tet
tál önmagadhoz, valamint azért, mert tud szését), miszerint gyanús licithelyzetekben
tad, gémig kényszeríted a vonalat (2 treff-2 jobb, ha egy előre meghatározott licit na
káró-2 kör után, ha Észak 3 treff dupla ne gyon gyanús lesz (és a többi teljes értékű),
gatívat mond, gém alatt nincs biztonságos mintsem hogy minden licit kicsit gyanús le
landolóhelyünk). De hogy' jön ide a Drury? gyen. Mivel újranyitó helyzetben eleve kont
E lső helyen vagyunk. A 6 treffes megjegyzés rát mondanánk sok olyan lappal, ami nem
viszont látnoki - az aktuális kiosztásban 5 felel meg a klasszikus leírásnak, akkor ez a
treff volt a nyerőfelvétel!
licit legyen inkább a nagyon gyanús.
A többi kontrázó nem az én elvem szerint,
4. Páros, ált. mans. Dél lapja:
hanem
egy másik érv alapján választott.
4D10652, ¥8, ♦K96, -4DB109
Elég jó érv ez is:
Ny
í
K
0
Szvitacs: „Kontra. H átha a partner erős
1¥
passz
passz
?
lappal és hosszú, jó körrel csak erre vár!”
M it licitálsz?
Keil: „Kontra. Szóba jö h et még az 1
pikk újranyitás, de párosversenyen éssze
Licit
Szavazat Pont
rű az élesebb megoldást választani.”
14
6
100
Legszebb álmainkban
Észak
4v,
kontra 3
70
VADBxxx,
4ADx,
éAxx
lapot
hozna,
de
le
passz
1
60
het egyenletes lapja is jó körrel, éppen az 1
Véleménykutatás jellegű feladvány, s is szán közbeszólás alsó határa alatti erővel.
m ét úgy gondoltam, hogy kisebbségben le Mindenesetre könnyebb a kontra után p ik
szek. A többség nevében szól...
ket játszani, mint az 1 p ik k közbeszólás
Szó'ts: „14. Mi a probléma? (Valamikor után kontrázott 1 kör ellen, játszani. (Úgy
a Bridzséletben megjelent egy rövid cikk szólván. A szerk.)
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Viszont az egyik 1 pikkre szavazó éppen
emiatt választott:
Dienes: „14. Term észetesen 1 pikkel
kezdek, nem voltam passzos, így semmi
képp nem nyitok kontrával. Figuráim
nem ütések.”
Eszerint inkább a kontra legyen teljes ér
tékű és a színközbeszólás gyanús, m int for
dítva. Ezt el tudom fogadni, valamint azt is,
hogy ne kontrázzunk akkor, ha utána nem
akarunk körpasszt hallani!
A z egyetlen passz szavazója főleg a part
nere felüllicitjétöl félt:
Szilágyi: „Passz. Ez kizárólag játékstí
lus kérdése. Én olyan felfogásban já t
szom, hogy ha ezzel licitálnék, akkor biz
tosan buknánk valami gém et vagy invitet,
esetleg a partner m egkontrázna valami
teljesíthetőt. Kénytelen vagyok abban
bízni, hogy nekik van b en n e valami, eset
leg gém, egyébként az lk ő r + 2 ugyanúgy
140 mint a 3 k ő r= .”
Korábbi feladványokban m ár előfordult
egyszer-kétszer az, hogy az ellenfél elindult
közvetlenül előttünk, s volt lapunk, de nem
volt licitünk. Ekkor volt néhány szavazat a
négylapos közbeszólásra, valamint a ferde
kontrára vagy 1 szán közbeszólásra, s a tan
könyvszerű „csapda”passz nem volt túlsá
gosan népszerű. Ilyen játékstílusban a Szi
lágyi által jósolt katasztrófák könnyen be
következhetnek, ezért egy kicsit meglepő,
hogy a passz csak egy szavazatot kapott.
A következő Fónimtag k i merte mondani
az igazi fő érvet az 1 p ik k mellett. Miután a
szavazatot is megnyerte, őszintesége jutal
m ául legyen övé az utolsó szó:
Winkler: „14. Lehet, hogy a kontra len
ne a jó, de túlságosan szeretek felvevő
lenni.”
5. Csapat, K-Nybell. D él lapja:
4D106, VD10953, 4D 8, * A B 7

Ny

É

K

0

passz
passz

kontra

2V
pas§z

passz
passz

Mivel indulsz?
Hívás
*6
*D
♦D

Szavazat Pont
4,5
100
3,5
80
2
70

A többség számára ez volt a fő kérdés:
Szvitacs: „4D vagy 46.”
A kérdés megvan, de mi a válaszod?
(Idén nyáron ritkán voltam a klubban,
ezért Szvitacs postán küldte be a válaszait
ugyanúgy, m int a nem-pécsiek. Képzeljétek:
fizetett postaköltséget azért, hogy ezt a vá
laszt beküldhesse!)
A kkora dáma vagy a hatos?
Bánki: „4D . Pikk a biztos szín. A dáma
tisztázza a helyzetet.”
Keil: „46. A legbiztonságosabb tám a
dásnak ez látszik. Minden más indulás in
kább járhat ütésáldozattal.”
Dienes: „4D. Aduval elég kockázatos
és a lopásérték elvétele sem indokolja,
azért lem ondok kedvenc indulásomról az
adott helyzetben, s a partnerem által
ígért pikkel indulok. Kérdés, hogy a b e
vett lapszám szerinti hatossal, vagy a
helyzet egyértelműbb tisztázása végett a
pikk dámával. Pikk dáma.”
A z adu indulás itt tényleg kissé indoko
latlannak tűnik.
Csepeli: „4D . Hiszen a felvevőnek
szingli bubija van és az asztalon a király.”
Gál: „46. Csak úgy rutinból.”
En is a hatossal indultam, részben azért,
mert a dáma hívása esetén nagyobbnak tar
tottam az ütésáldozat veszélyét, mint a
deblokkírozást, részben pedig Gáléhoz ha
sonló megfontolásokból. A pikk dámával
indulók, ha a szavazatot nem is, de a vitát
talán megnyerték.
Winkler: „46. Nagyon nehéz, de talán
ez adhat a legkevésbé ütést. A káró dá
mával is nagyon beletalálhatunk, de azért
sokkal veszélyesebb.”
Szinte az összes pikkel induló a bizton
ságra hivatkozott. Ezért érdekes, hogy a ká 
ró dámára szavazók is ezzel érveltek:
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Szilágyi: „4D. Ütést adni sem akarok
(komolyan!), valamint a felvevő kis adui
nak szöktetését is szeretném elkerülni.”
Szőts: „4D. Aktív, s egyúttal biztonsá
gos indulás. Különben is magamat szeret
ném rövidíteni, nem az ellenfelet.”
Egyetértek. A hiányzó káró figurák nagy
valószínűséggel Nyugat és Észak között fog
nak megosztani, ezért a káró dáma hívás
nem ad semmit, ami nem eleve a felvevőé.
Másrészt nagyon valószínű, hogy nekünk
kell m ajd bontani mind a két színt, így ha
az indító kijátszásnál az egyik vagy másik
hívás ütésben maradna, akkor a későbbi
ekben is az történne.
A régi tankönyvek arra tanítottak, „hoszszú aduval hosszú színt kell hívni. ” Csak
hogy azóta fejlődött a lejátszástechnika,
különösen az aduszöktetés területén. G on
doljunk bele: ha mi lennénk a felvevő, m i a
legvalószínűbb játék, amellyel teljesíteni
(vagy érdemtelenül olcsón megúszni) tud
nánk ezt a partit? Szöktetünk néhány kisadunkat, közben ütünk, am it tudunk a kül
ső színekben, az adu ász lehívásával elveszszük a jobboldali ellenfél aduját, aztán vég
játékba hozzuk a baloldali ellenfelet, aki
nek csak adui maradtak és hátulról kell be
lehívnia az király-bubinkba. Most m i len
nénk a szerencsétlen, végjátékba hozott el
lenfél, s akkor tudjuk a legjobban meghiú
sítani a felvevő legvalószínűbb tervét, ha sa

ját magunkat rövidítjük s megtartjuk a ki
búvó lapokat a külső színekben.
Ha most a szavazatomat a káró dámára
változtatom, aztán tartózkodásnak tekin
tem Szvitacs felezett szavazatát, akkor há
romoldalú holtverseny alakul ki, 3-3 szava
zattal mindegyik megoldásra. Hogy azt ho
gyanfogom pontozni? Két hónapig gondol
kodom rajta, majd a következő fordulóban
megmondom. Vagy nem.

hI I morzsák
(Bánki Zoltán gyűjtése)
Homo ludens
M egtörtént eset: két pesti játékos vonattal
utazott az egri versenyre. A vonaton az
időt kockázással múlatták. Olyannyira be
lemelegedtek a játékba, hogy csak a végál
lomáson, Nyíregyházán kászálódtak le a
vonatról. Füzesabonyban át kellett volna
szállniuk. Lehet találgatni, kik voltak!

í s a párja
Persze, ismerünk olyan győri játékost is,
akinek - önhibáján kívül - taxival kellett
egy komoly útszakaszt megtennie, hogy a
pécsi versenyre eljusson. C sapata ezt kö
vetően néhány versenyen Taxi néven in
dult - ki tudja, milyen megfontolásból.

A Fórumtagak szavazatai:
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
Dienes Ödön
Gál Péter
Kcil Béni
Steve Starkey
Szilágyi László
Szőts G ábor
Szvitacs István
W inkler Gábor
* í/2 *6, y2 4D

1.
4*
44
44
4 szán

44
44
4 szán
4 szán
4 szán
4 szán

2.
passz

3.

4.

5.

ív

24
24

IV
IV
IV
IV
2 szán
2*
IV
IV
IV

14
14
14
14

passz
2V
2 szán
2NT/passz

24
24
24

14

4D
4D
4D
46
46
46
4D
4D

kontra

*

14

é6

kontra
kontra
passz
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LICITFÚRUM 17.

feladványai

Ny

f

K

D

24

passz

passz

?

Mit licitálsz?

1. Csapat, É-D beliben. Dél lapja:
4 -, ¥76543, 4AB84, 4A 932

4. Páros, K-Ny beliben. Dél lapja:
4AK63, ¥AKD9842, 4B3, 4 -

Ny

í

K

D

Ny

24*

2 szán

34

?

* = gyenge

É
3

K

O

szán* passz

?

* = minor Gambling, nincs külső erő

Mit licitálsz?

Mit licitálsz?

5. Páros, K-Ny beliben. Dél lapja:
476, *4, 4B764, 4D98653

2. Páros, ált. mans. D él lapja:
4108643, ¥94, 4K D , 4A K B 2

Ny

Ny

É

K

D

passz

24

passz

14
?

Mit licitálsz?
3. Csapat, ált. mans. D él lapja:
4K106, ¥ - , 4AB95, 4A K D B 92

k o n trát
44
54
7¥
passz

í

K

D

passz
kontra
passz
kontra

14*
3¥
passz
5¥
passz

34**
passz
passz
passz
passz

* = Precíziós, ** = Észak is így licitálná, t = információs

Mivel indulsz?

PIATNIK Budapest Kft. 1036 Budapest Nagyszombat utca 1
Telefon 388-4122, 388-4123 Fax. 250-0272
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Bloffök
a licitrendszerben

A játék folyamán Észak-Dél sosem hí
vott kört, a kör ásszal sem ütöttek, más
színekkel próbálkoztak így a felvétel
szűrrel teljesült.
Én 60-40%-ot ítéltem, figyelembe véve,
hogy az eset a Vidékbajnokságon történt,
ahol sok gyakorlatlan játékos is elindul.
Hasonló esetben szerintem külön fegyel
mi büntetést is ki kellene szabni.
A pár két szabály ellen is vétett.
A
Nemzetközi
Versenyszabályok
(NKVSz) 40/B pontja: A partnerek kö
zött tilos a titkos megegyezés.
A játékos nem alkalmazhat a partnerek
közötti különleges megegyezésen alapuló
licitet vagy játékot, hacsak az ellenfelek
től nem lehet ésszerűen elvárni, hogy an
nak jelentését megértsék vagy vonala
ilyen licit vagy játék jelentését a rendező
szervezet előírásainak megfelelő módon
felfedte.
NKVSz 75/A pontja: A partnerek kü
lönleges megállapodásai:
A partnerek közötti különleges - akár
kifejezett,' akár hallgatólagos - m egálla
podások legyenek teljes terjedelm ükben
és szabadon az ellenfelek szám ára hozzá
férhetők!
NKVSz 75/B pontja: A partnerek kö
zötti m egállapodás megsértése:
Egy játékos eltérhet a partnerek közöt
ti, bejelentett megállapodástól, ha part
nere az eltérésről nem tud (de egy páron
belül az ismétlődő és így szokásossá váló
eltérések hallgatólagos m egállapodáso
kat alakíthatnak ki, amelyek jelentése
közlendő).
E két szabályt olvasva két problém a
van a fenti esettel:
1) A kopogás elmulasztása: ezzel elvet
ték az ellenfél lehetőségét, hogy m ár a li
citálás szakaszában hozzájussanak a meg
felelő információhoz, esetleg m egkont
rázzák az 1 kör licitet, jelezve a p artn er
nek a színt, aki esetleg 2 kört licitál, de
m indenképpen beütött volna a kör ásszal.
Nagyon fontos lenne, hogy m inden pár

Régóta foglalkoztat e téma megírása.
Olyan rossz gyakorlatra szeretném felhív
ni a figyelmet, amely ellen a tornavezetők
a versenyen nem sokat tehetnek (magyar
körülmények között), de amely gyakorlat
szerintem ellenkezik a szabályokkal. Csak
egységes tornavezetői viselkedéssel lehet
ne a helyzeten változtatni.
Az alábbi eset okozta a legnagyobb
m eglepetést tornavezetői ténykedésem
során:
éxxxx
VD108xx
♦x
*Dxx
♦AKDBx ----- í----- 4xx

*K

H¥

„ *xxx

♦A8xx
*Axx

R ♦DIOxx
n
*K10xx
♦xx
VAB9x
♦KB9x
*Bxx
A licit a következő:

Észak

Kelet

Dél

Nyugat

1 *
passz
1♦
passz
1V
passz
1 szán
passz
24
passz
2 szán
passz
34
passz
4V
passz
44
A versenyen tornavezető voltam és
Észak-Dél a parti végén hívott, hogy kár
érte őket. Az 1 treff és 1 káró licitekre
volt kopogás (precíziós), de a többi licitre
nem. A licit végén, az indító kijátszás
előtt hangzott csak el, hogy az 1 kör licit
lehet rövidebb, mint ötös szín.
Kérdéseimre kiderült, hogy az adott
helyzetben (rendszer szerint) lehet hár
mas szín is, igen erős, 23 Fp-os lappal,
amire az 1 szán tagadja a hármas segítsé
get. Észak-Dél szerint ebből ők semmit
sem tudtak meg. Konvenciókártyája (ter
mészetesen?!) nem volt egyik párnak sem.
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nak legyen két kitöltött konvenciókártyá
ja, amelyen külön rész (az első oldalon)
szolgál a különleges megállapodások jel
zésére. Ha ott nincs elég hely, külön lapot
kell(ene) csatolni a konvenciókártyához.
A játék megkezdése előtt az ellenfelek
nek lehetőségük lenne felkészülni a vár
ható problém ákra. Az adott esetben az
asztalnál m ár nehéz lett volna közbeavat
kozni. H a kontrázzák az 1 kört, ezt a
p artn er minek értelm ezi? Információs
kontrának vagy büntetőnek? Az előzetes
információ hiánya m iatt mindenképpen
hátrányba kerültek.
H asonló helyzettel találkoztam egy
másik versenyen:

vagy csak a rossz indítókijátszást szeretné
a p artn er elkerülni? Ez mind hallgatóla
gos m egállapodás lehet és ehhez az infor
m ációhoz az ellenfélnek is joga van.
Ezekre a kérdésekre a tornavezető a
versenyen egy-egy példát látva nehezen
tud választ adni. A kopogás hiánya (nem
teljes k örű magyarázat), illetve a (megfe
lelően kitöltött) konvenciókártya hiánya
- a mai magyar versenygyakorlat szerint az ellenfelet hátrányba hozza. Egységes,
szövetségi szintű fellépéssel talán lehetne
ezen változtatni. A tornavezető a verse
nyeken m ár csak a rossz gyakorlat szerint
viselkedhet, nem szállhat szembe a játé
kosok többségével.
Ezek az eset tanulságai, de az ügynek
még nem volt vége.
Kelet-Nyugat sérelmezte, hogy a meg
érdem elt topszkór helyett csak 40%-ot
kapott és megóvta a partit (ez volt az
egyetlen óvás a versenyen). Az óváshoz
m ár elővették a megfelelően kitöltött
konvenciókártyát (rendszerleírást) is,
igazolva, hogy ez rendszerük része és
nincs szó semmilyen csalásról.
Az Óvási Bizottságot meggyőzték,
hogy Észak-Dél csak saját m agának kö
szönhette a rossz eredményt. Az ered
ményt úgy módosították, hogy Észak-Dél
m egkapta az elért rossz eredm ényt, Ke
let-Nyugat pedig 40%-ot.
Úgy érzem ennél az óvásnál lehetett
volna az Óvási Bizottság szigorúbb és az
NKVSz-szel, illetve a Magyar Verseny
szabályzattal összhangban külön bünte
tést is kiszabhatott volna az értelm etlen
óvás m iatt. Az óvási díj elvesztése mellett
ugyanis az Óvási Bizottságnak jogában áll
büntetőpontokat adni, vagyis a versenyen
elért eredm ényből levonni.

Észak

Kelet

Dél
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Nyugat

A 2 treffre kopognak, hogy ez kénysze
rítő licit, de nem feltétlenül ígér négyes
színt, ha tám ogatja a p artn er színét. Ez
csak később fog kiderülni.
H a az ellenfeleknek nincs erre a hely
zetre előzetes m egállapodása (valószínű
leg a többségnek nincs), minek értelmezi
a p artn er a kontrát? Milyen lappal kont
rázzon: treffel vagy a másik két színnel?
Az ellenfél újra előnyhöz jutott.
2) A licitek jelentéséről teljes magyará
zatot kellett volna adni!
H a az 1 kör licit lehet csak három lap is
(vagy még rövidebb), ezt milyen helyzet
ben, milyen típusú lapokkal alkalmazzák.
Mi a pár gyakorlata? Lehet-e mellette
még ötös nemes szín? Szokta-e a pár
blöffölni a blöfföt?
Ezek a magyarázatok mind elm arad
tak, végig a játék folyamán. A mulasztás a
párt akár a csalás gyanújába is keverheti
is, de m indenképpen k árt okoz az ellen
félnek.
A másik példában: l^-2^» licitm enet
ben is fontos lenne tudni, mi a pár gya
korlata az adott helyzetben. Mitől függ,
hogy 2 treffel vagy 2 káróval kényszeríti-e
a partnert? H a rövid a szín, ígér-e figurát,
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Részlet Darvas Róbert

tudom, hogy ahhoz a veszélyes népséghez
tartozott, akik csak azért alkalmazzák a
riverz liciteket, hogy erőt mutassanak,
ahelyett, hogy erőt és jó elosztást együtt
ígérnének. A licit azonban nem is érde
kelt igazán.
Nyugat K ör Hetessel indult, ütött az
asztal Ásza, Dél Nyolcast adta. A felvevő
kézbe ment Pikk Királlyal, és Treff Bubit
hívta. Nyugat kicsit rakott, ahogy az asz
tal is, a fiatalem ber szingli Ásza ütött. Ek
kor tépelődni kezdett, idegesen gyűrögetve lapjait. Hogy is kellene játszania?
Érezte, az ellenjáték döntő pillanathoz
érkezett. Nyugat Hetese szingli volt, és a
felvevő Nyolcasa volt félrevezetés? Vagy
lehet, hogy D élnek volt szingli Nyolcasa,
és Nyugat valamilyen körm önfont szán
dékkal a középső lappal indult a TízesHetes- Négyes összeállításból? Olyannyi
ra telve volt félelmekkel, hogy ezt egé
szen valószínűnek gondolta. Ekkor pedig
a kör szín visszahívása fatális hiba lehet.
De lehet, valószínűbb, hogy Nyugat indu
lása volt szingli, és Nyugat nagyon mérges
lesz, ha ő (Kelet) nem lopatja meg.
Ugyanakkor a káró hívás is csábító volt,
hiszen ha Nyugatnál lenne Káró Bubi, ak
kor ő (Kelet) ott m aradna a káró villával
az asztal m egm aradt figurája mögött.
Ahogy gondolkodott tovább a maga
módján, amíg a többiek vártak türelm e
sen, én egyre idegesebb lettem, de nőttön-nőtt bennem a szánalom is ügyefogyottsága láttán. Tényleg nagyon vonzó
férfi volt. így hát kísértésbe estem - én
léptem helyette. Kivártam, amíg nyugha
tatlan ujjai közel nem értek hozzám, ak
kor ugrottam egy aprót, és képpel felfelé
az asztalra estem . A fiatalember döbben
ten nézett rám. D e elhitte, hogy a döntés
tőle ered, és nem szólt egy szót sem.
A felvevőnek nem volt más választása,
ütnie kellett az asztalon, ahonnan nem
volt jó hívás. Pontosan és jól előkészítet
tem a terepet egy kör felüllopásra, és a
felvevő nem tudott a kezébe menni, hogy

A Pakli szemével
c. könyvéből
A közlekedés elvágása
(K ö r D á m a elb eszélése)
Mi tagadás, vonzó férfinek osztottak. El
bűvölt m ár ujjának érintése, am int kezé
be vette lapjait. D e éreztem azt is ugyanabban a mozdulatban -, nem éppen
a játék mestere, akire akadtam. Megala
pozott tudása volt és az adottságai sem
rosszak, de azok közül való, aki éppen
azoktól a bajoktól szenved, amikről Pikk
Bubi állandóan fecseg: fóbiák, komplexu
sok, gátlások. Mindig félt valamitől. Gya
nakodott, hogy partnere és ellenfelei a
fals jelzések hívei. Kiváltképp rettegett
attól, hogy egyszer magára haragíthatja
partnerét, ha nem méri fel a helyzetet he
lyesen, és nem követi őt. D e nagyon jó
ember volt, ezért nyerhetek bocsánatot
arra a bűnre, amelyet elkövettem. Ez volt
a kiosztás, amelyben a fiatalem ber kezé
ben Keletre kerültem:
*7
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Ne kérdezzétek, m iért indult Észak egy
káróval egy kör helyett. Csak feltételezni
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ezt megelőzze. H a m egengedtem volna
bájos emberemnek, hogy kis kört hívjon,
D él tízese ütött volna, Nyugat aduját a
felvevő beimpasszolta volna, és a felvétel
teljesül.
Dél még m egpróbált kézbe menni kis
káró hívással, de gyávuska protezsáltam
addigra már tudta a dolgát: nyomban b e
ü tö tt Ásszal, és hívott egy újabb kört. Dél
lopott, Nyugat felüllopta Dámával, így a
felvétel a felüllopással és a két minor Ász
ütéssel elbukott.
M ondhatjátok: ez az ellenjáték ném i
leg emlékeztet arra, am it a docens bem u
tatott, noha még annál is kifinomultabb.
Az ellenjátékos m indkét esetben az asztal
villájába hívott hátulról, de itt kis lap vég
zetes lett volna. Az asztal és a kéz között
a kapcsolatot csak én vághattam el.

N ehéz csend telepedett a Kicsi Népre. Si
került elkapnom néhány jelentőségteljes
pillantást. Azután K ör Á sz - a többi Ász
hoz hasonlóan nagyképűsködő stílusban
- királynőjéhez fordult.
- A történeted M am a, olyan vétekben
való bűnösséget ismer be, amelyet, mint
azt kegyelmességed is jól tudja, nekem je 
lentened kellett volna. N em emlékszem,
hogy...
- O dehogynem, m egtettem - sietett
biztosítani a királynő. - Egy vagy két éve
történt, és attól tartok, excellenciád meg
feledkezett róla. Jelentettem , a meztelen
igazságot jelentettem, úgy, ahogy megtör
tént. Nem tartottam fel excellenciádat az
egész történettel. D e valóban a szabályok
pontos betartásával jártam el az eset után.
- Bocsánatodért esedezem , M am a válaszolt Ász. - Nem vettem tekintetbe,
hogy az eset, amellyel szem besítettél,
nem csak fait accom pli, hanem chose
jugee is egyben.
- Elnézem feledékenységed - jelentet
te ki Dám a jólesően, m iközben kitartotta
megbocsátó kezét egy csókra.

BRIDZSÉLET
Látva, hogy minden a legnagyobb rend
ben, a Pakli Népe újra barátságos, csen
des csevegésbe kezdett. K ör Ász pedig
válaszolt rávetett érteden tekintetem fel
nem tett kérdéseire.
- E z belső bürokratikus ügy volt, R ó
bert M ester - mondta igazán sajnálom,
hogy jelenlétedben kellett ezzel alkal
m atlankodnom , de számunkra ez min
dennél előbbre való.
- Biztos vagyok benne - m ondtam de
engem ez részleteiben is érdekel. Lenne
excellenciád oly jószívű, hogy felvilágosí
tana?
- A helyzet a következő, R óbert Mes
ter - válaszolt. - Nem teljes egészében ti
los, hogy használjuk varázserőnket elle
netek, em berek ellen, vagy éppen érde
ketekben, minthogy ez ellenkezne ter
m észetes adottságainkkal. N em sok ér
telm e lenne varázserőnknek, ha sosem
használnánk. Mindazonáltal bizonyosak
nak kell lennünk abban, hogy hatalmunk
gyakorlásának előre rögzített és ellen
őrizhető határai vannak. Tudod a mi lé
tünk a játék végeérhetetlen folytonossá
gán múlik. Ez pedig értelem szerűen ve
szélybe kerülne, ha a licitet és a játékot
m induntalan megzavarná valami. Egyszer-egyszer nem nagy baj, ha egy kártya
kiesik színével felfelé, és ha történetesen
úgy alakul, hogy ez egy „nagyon vonzó
em b er” sikerét idézi elő, ám legyen.
M ondhatjuk, ez csak a véletlen műve. De
nem hullhatnak alá kártyák minden
irányból, m int őszi szélben a fák levelei,
néhány azért, hogy „nagyon vonzó embe
reknek” segítsen, mások pedig, hogy
olyasmit idézzenek elő, ami a pakli egyes
lakóinak ellenszenves em berek kárára
lesz. Igazam van, ugye?
- E zért hát - folytatta - , törvényünk
van, amelyet szigorú büntetésekkel erősí
tettünk meg. Bármikor, bármelyikünk
enged a kísértésnek, huszonnégy órán be
lül jelentenie kell nemzetsége Ászának.
Beavatkozásaink statisztikáit gondosan

BRIDZSÉLET
vezetjük. Amennyiben úgy találjuk, hogy
a Pakli valamely polgára túl gyakran en
ged szabad folyást szeszélyeinek, p aran 
csot kap helytelen viselkedésének befeje
zésére. H a a beavatkozások átlagos szá
ma veszélyes emelkedést mutat, a négy
Király azonnali találkozóján Uralkodói
Kiáltványt fogalmaz meg. Időnként csu
pán azért, hogy felkérje a Paklit önfegye
lem gyakorlására, máskor fejkvótákat ha
tároz meg, esetenként pedig egy időre
teljes egészében megtiltja a beavatkozá
sokat. Nos, Róbert M ester, már érted mi
ért rázott meg annyira, amikor azt gon
doltam , hogy nem kisebb személyiség,
mint D ám a tagadta meg jelentési kötele
zettségét hatalmas kedvességének kicsi
megnyilvánulásáról.
A zt válaszoltam, értem , és rengeteg
más dolgot is, amelyek azelőtt rejtélyesek
voltak számomra.
- Igen - szólalt meg Káró Ötös -, alkal
m anként neked is segítettünk, R óbert
M ester. Nem történt-e meg veled, hogy
bizonytalankodva vizsgáltad lapjaidat egy
kritikus helyzetben, amikor egyszerre
csak szemed ellenállhatatlanul valamelyi
künkre szegeződött? Úgy tűnt, nemde,
hogy a döntés tőled ered? Rájátszottad a
kártyát, és sikerrel jártál? Ez a mi varázs
latunk volt. De, megvallom neked, nincs
gyakran szükséged ránk.
A dicséretért, köszönetem jeléül bólin
tottam . Káró Ötös folytatta.
- Sajnos azonban még a mi varázs. erőnk is kevés, ha a kulcslap az asztalon
van. Nem tudunk véletlenül kiesni az asz
talra, és az ujjakkal való kapcsolat nélkül
a figyelmet sem tudjuk magunkra irányí
tani. Emlékszel arra a szlemre, ahol p ró 
báltalak lebeszélni a téves játékról? Nem
volt olyan régen. Pechem re az asztalon
voltam, emlékszel?
M eglepődött, amikor azt mondtam,
nem emlékszem ilyen partira.
- H add idézzem emlékezetedbe - makacskodott. - A kritikus pontig m esterien
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játszottál, de akkor bajba keveredtél.
Nem volt ez más, mint

A türelmetlenség esete
(K á ró Ö tö s elbeszélése)
D élen ültél Róbert Mester, és hat treffig
licitáltál.
*86
¥A53
♦A532
♦8432
*KD1074 ----- i---- |*A B9532
VB987
¥K D
♦ 1076
NT
R *D94
___ £__ * 7 6
*B
*¥10642

♦KB8
♦AKD1095
M indkét ellenfeled licitált pikket, és
Nyugat az összeemelt szín Királyával tá 
m adott. Te, Róbert Mester, okosan Ki
lencessel loptál, meghagyva ezzel egy le
járato t az asztalra. Most Treff Ász követ
kezett, esett Nyugat Bubija. Ekkor le
m entéi az asztalra Kör Ásszal, Kelet D á
mát adta. Káró Kettest hívtad, és
impasszt adtál Bubival. Ült. Ú jra lem en
téi az asztalra adu Ötöst átütve Nyolcas
sal, Nyugat Pikket dobott. Elloptad az
asztal utolsó pikkjét, és lehívtad Káró Ki
rályt, majd Káró Ászt. M indenki színre
színt adott, így én magas lap lettem.
Eddig technikailag és pszichikailag egy
aránt kitűnően játszottál. Az első ütéstől
kezdve kényszerhívásos végjátékot tervez
tél. Úgy tervezted, a kezedből is az asztal
ról is eltünteted a kárókat és a pikkeket,
azután kiadod az ütést az egyik ellenfél
magas kőrjének, a szín második m eneté
ben. H a ennek az ellenfélnek története
sen nincs több kőrje, teljesíted a felvételt,
hiszen nem marad más lapja, csak pikk,
amiből hívhat, ezt ellophatod a kezedben,
míg az asztal utolsó kőrjét eldobhatod.
Kör Ászt még korán, az asztali pikk fellő-
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pása előtt lehívtad. Pszichológiailag ez is
pontos volt. A korai szakaszban valószí
nűtlen volt, hogy akárm elyik ellenfél egy
magas körrel a kezében előre láthatja,
hogy végállásba kerülhet. És szerencséd is
volt, hiszen Kelet kezében volt a védett
Káró Dáma.
Eddig tehát m inden jól ment. Ezen a
ponton, nyolc hívás u tán , az asztalon volt
két adu, két kis kör és én. A kezedben két
adu és három kör. Az asztalon voltál, hi
szen az utolsó ütést K áró Asz vitte. És mi
történt? Elbuktad a felvételt. Túlságosan
türelmetlen voltál, R ó b e rt Mester - türel
metlen velem, a magas káróval. Próbálta
lak lebeszélni m agam ról, de az asztalon lé
vén, tehetetlen voltam. Felvettél, és kiját
szottál; és Kelet, aki ezen a ponton már
nehézség nélkül látta a helyzetéből fakadó
veszélyeket, reám eld o b ta Kör Királyt, és
a felvételed elbukott. Többé nem lehetett
megakadályozni, hogy Nyugat kettőt üs
sön Kör Bubival és Kilencessel.
Milyen kár! A p illan at megérett a gon
dosan előkészített végjátékhoz. Csak anynyit kellett volna ten n ed , Róbert Mester,
hogy helyettem kört hívsz Kelet Királyá
hoz, aki kénytelen-kelletlen megadta vol
na neked a becses dobás-lopást.

előfordul, hogy egy partit egészen jól já t
szom egy darabig, majd az egészet tönk
reteszem egy ostoba hibával. H ozzátet
tem , hogy továbbra sem emlékszem erre
a partira, ami azt mutatja, lehet valami
igazság a memória cinikus definíciójá
ban, amely szerint „az a képesség, amely
nek segítségével a bridzsjátékos képes
felidézni minden egyes lapját utolsó sike
res partijának.”
A nagy kacagás közepette a kínos pilla
n at elillant. Világos volt azonban, minél
előbb váltunk tém át, annál jobb. így hát
m egörültem , amikor észrevettem, hogy a
treffek egy csoportja próbálja előtérbe
helyezni egyiküket, nevezetesen Ötöst. A
kicsi gnóm figura egyszerre csak elkez
d ett hadarni. Úgy tűnt, azt gondolják,
hogy a sértést, amit az egyik Ötös köve
te tt el, egy másiknak kell helyrehoznia.
Egyenesen nekem címezte mondandóját:
- Kör D ám a azt kívánta, bárcsak egy
bonyolult Vienna Coup-val találkozott
volna a logika docense abban az egyetlen
partiban, amelyet lejátszott. Én m eglehe
tősen fontos szerepet kaptam az egyik
legszebb Vienna Coup-ban, amelyet vala
ha is láttál, R óbert Mester. Tetszeni fog,
minthogy te magad élvezted már a végre
hajtását is.
K eresztülláttam a szellemes hízelkedésen, de hogy kedvében járjak a csúnya kis
m anónak, úgy tettem , mintha bekapnám
a csalit. Türelmetlenül folytatta:
- A lejátszás olyan komplikált, amilyet
Kör Dáma csak kívánhat. Előre kellett
látni az egészet, és meg kellett tervezni az
első ütéstől. (Folytatjuk)

Amint Káró Ötös befejezte történetét,
nem kerülhette el figyelmemet, hogy min
den irányból sötét pillantásokat lövelltek
felé. Az aranyos kis teremtmények leg
többje úgy vélte, nem ildomos egy tisztelt
vendéget azzal bosszantani, hogy egyik hi
bájával szembesítik. Gyorsan átláttam,
hogy válaszomban taktikusan kell fogal
maznom, ha nem akarom a vidám, kicsi
Káró Ötöst bajba keverni. Világos volt,
hogy nem akart ő bántani. Barátságos, bo
londos grimasz ült csöpp tündérarcán.
így hát szívélyes mosollyal, és reménye
im szerint a sértettség legkisebb nyoma
nélkül arcomon megjegyeztem, hogy
rossz szokásom szerint jártam el - olykor
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A képzelet határtalan,
avagy
A székház avatása
Csak a legidősebbek em lékeznek azokra
az időkre - a fiatalabbak talán az elbe
szélésekből hallották - am ikor még a
bridzs „úri passzió” volt a hatalom sze
m ében. Csak több évtizedes kitartó küz
delem ben sikerült elérni, hogy a sakk
m ellett a bridzset is, m int szellemi spor
to t elismerjék. A versenyzés körülmé
nyei az elmúlt 60 évben szinte semmit
sem változtak: egyik vállalati étkezdéből
a másikba vándoroltunk, ahol kényszere
detten meg kellett aku d n u n k a körülmé
nyekkel. Ezért óriási m érföldkő a mai
nap, 2009. augusztus 20-a, am ikor fel
avatták a szövetség székházát.
Nem kis büszkeséggel vezetjük végig az
olvasót ezen a p om pás objektumon,
amelynek berendezése felhasználta a mo
dern technika m inden vívmányát. Min
den tagnak van személyi mágneskártyája,
amelyen a tag személyi adatain kívül sze
repel gépkocsijának rendszám a, tagdíj- il
letve nevezésidíj- tartozása, étterm i fo
gyasztása. Vidéki és külföldi versenyzők,
valam int látogatók ideiglenes (egy napra,
vagy az adott versenyre érvényes) kártyát
kaphatnak érkezéskor (erre a számítógép
a gépkocsival érkezők kocsijának rend
szám át is feljegyzi). E z azért lényeges,
m ert a 200 gépkocsi tárolására alkalmas
parkolóból távozáskor a gépkocsit csak a
tulajdonos kártyájával engedi ki a sorom
pó. (A számítógép kam erával ellenőrzi a
kim enő autó rendszám át.) Az épületben
négy, egyenként 25 asztallal berendezett
játékterem található, a játékterm ek szük
ség esetén egymástól teljesen elkülönítve
is használhatók.
A társalgóban tö b b számítógép áll a
versenyzők és látogatók rendelkezésére,
amelyek segítségével m inden szükséges
információ m egszerezhető. A gépekkel
lehet nevezni a versenyekre, a képernyőn
megtekinthető a sorsolás, követhető a pá
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rok szám a, az elért eredmény. Em ellett a
gépen készíthető konvenció-kártya (licit
lemez), s megtekinthető bármely pár li
citrendszerének leírása, nem különben az
erre érdem es versenyeken lejátszott vala
mennyi kiosztás. A nevezést minden pár
licitlemezével adja le, amit a központi
szám ítógép tárol. (Újonnan összeállt pá
rok 10 p erc alatt elkészíthetik közösen a
licitlem ezt, (ez volt korábban a licitkár
tya) m ert minden alaprendszer tárolva
van a központi számítógépben és a játsza
ni kívánt egyeztetett konvenciókat kivá
lasztva a lem ez elkészül). A központi szá
mítógép a nevezési zárlatkor a párok
m esterpontjának összegét figyelembe vé
ve elvégzi a sorsolást akár egy vagy több
körre (kivételes N-S ülés esetét - pl. moz
gás- korlátozottnál - figyelembe véve).
Az ültetés a központi számítógép tájé
koztató képernyőjén látható. Az asztalok
m indegyike hasonlít a múlt század 80-as
éveiben bevezetett „sereen” elrendezés
hez, azzal a különbséggel, hogy a négy já
tékos nem csak egy, hanem mindkét átlós
irányban el van választva egymástól. M in
den játék o s csak az előtte levő, enyhén
ferde, fekvő monitort nézi és fényceruzá
val, érintéssel közli minden licitjét, kiját
szását vagy kérdését. (Milyen kínos egye
seknek hozzászokni ahhoz, hogy lapjának
kijátszása előtt a kártyákat nem tudja ki
be húzogatni, esetleg a lapot néhányszor
összecsukni, egy lapot elölről hátúira he
lyezni vagy fordítva).
M iután az asztal lapjait is a felvevő ke
zeli, az asztalnak módja van ételt vagy
italt rendelni, amit az étterem személyze
te szolgál fel. Az étterem ben a rendelés
m ellett az asztalszám és égtáj is megjele
nik az o ttani képernyőn. (H a közben cse
re volt, ezt a számítógép autom atikusan
m ódosítja). A fogyasztás ellenértékét a
kiszolgáláskor a versenyző személyi mág
neskártyájára jegyzik fel, a játékos szám
láját távozás előtt az étterem nél egyenlíti
ki. H a a játékos távozáskor elfelejt fizet
ni, a következő alkalommal csak 10%
pótlékkal rendelhet. Játék közben az asz-
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táltól csak alapos okkal szabad eltávozni,
amikor a játékos „asztal”. A dohányzás
lehetőségéről nem kellett gondoskodni,
mert 2005-ben az Unió ajánlására M a
gyarország is elfogadta a dohányzás eltil
tását köztereken és középületekben.
(Sportem bereknek választani kellett a
versenysport és a dohányzás között).
Az egyszerűség kedvéért nézzük meg
egy párosverseny lefolyását. M inden pár
a nevezését saját konvenció lemezével
adja le, a társalgóban elhelyezett néhány
számítógép egyikébe helyezve. Csak
olyan konvenció, vagyis nem term észetes
licit alkalmazható, amely a konvenció-le
mezen szerepel, (helyettes esetén is el
kell készíteni a konvenció lemezt). Min
den egyes asztalon a térelválasztó tetején
az asztalszám mellett minden fordulónál
látható az aktuális pár száma, az adott le
osztás száma és a lejátszásra jogosult pá
rok sorszáma, (a központi számítógép ezt
is automatikusan vezérli). Am ikor a ver
senyző pár a sorsolás szerinti asztalhoz ül,
Észak és Kelet konvenció-lemezét a kép
ernyője melletti lemeznyílásba helyezi,
ezzel bejelentkezik a játékba. A leosztást
a számítógép elintézi és ha mind a négy
játékos bejelentkezett (Dél és Nyugat is
kézbe vette fényceruzáját) autom atiku
san megjeleníti minden játékos előtt az
első játszm a lapjait. Em ellett term észete
sen feltünteti a szkórhelyzetet, az osztót,
a tok számát és a versenyzők nevét. A
számítógép nem enged meg soron kívüli
licitet, vagy kijátszást, sem elégtelen lici
tet vagy „stop” nélküli ugrást. A szabá
lyok szerinti kopogást - mint a screennél
- nemcsak a partnernek, hanem az ilyen
licitet alkalmazó játékosnak is jelezni
kell! Érdekesség, hogy a játékos saját li
citjére adott figyelmeztetése csak a balol
dali ellenfél képernyőjén jelenik meg és
csak akkor lesz láthatóvá m indenütt, ha
partnere is kopogott. (H a nem, úgy zsű
ri!) Kopogás esetén a sorra kerülő já té 
kosnak joga van a licit jelentését m egkér
dezni, fényceruzájával a kérdőjelre m u
tatva. A kérdésre a licitlemez megfelelő
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felvilágosítása megjelenik a képernyő
kön. (A vitás helyzetekben hívni kell a te
remvezetőt!)
Három passz után a licitálás befejező
dik, de bármelyik játékosnak joga van a
licitet (és jelentését) visszakérdezni saját
gondolkodási idejéből, ugyancsak a kér
dőjelre (?) mutatva. Az indítókijátszó
partnerének ezt természetesen csak az
indítókijátszás, - partnere által egyelőre
nem látható, - megtörténte után. A licit
befejezését az asztali számítógép rögzíti
és a felvevőt, valamint a felvételt mind a
négy játékos képernyőjén megjeleníti.
Minden egyes kijátszásnál a játékos fény
ceruzáját az általa kijátszani szándéko
zott lapra helyezi és az ütést csak akkor
takarítják el, amikor fényceruzáját mind
három játékos felemeli képernyőjéről (az
asztalt a felvevő kezeli). így bárki meg
szemlélheti az ütést ameddig akarja (sa
ját idejéből). Az ütés befejeztével minden
játékos képernyőjéről eltűnik a kijátszott
lap és az m ár nem kérdezhető vissza.
Az asztal számítógépe feljegyzi minden
játékos licitjét és kijátszását, az ehhez fel
használt (gondolkodási) idővel együtt. A
játék végén ezeket átveszi a központi szá
mítógép, megállapítja az eredm ényt, köz
li az addig lejátszott partik frekvenciáját
az asztali számítógéppel, amely mindezt
megmutatja a résztvevőknek és ráírja a
párok konvenció-lemezére. (M indenki
nek módja van később elemezni bárm e
lyik lejátszott partit). Mind a felvevőnek,
mind pedig bármelyik ellenjátékosnak jo
ga van játék közben vagy annak befejezé
se után felhívni a zsűri figyelmét bárm i
lyen szabálytalanságra. (Röviden rám utat
a „Zsűri” feliratra, amire a zsűri a licitá
lást illetve játékot elemezi, és ha szabály
talanságot állapít meg, a szabályoknak
megfelelően já r el.) Azonnali beavatko
zás igénye esetén a felirat tartós nyomva
tartásával kérhetünk zsűrit. (A zsűri
azonnali beavatkozása bármikor, bár
mely vélt vagy valós szabálytalanság ese
tén igényelhető.) A zsűri vitatott helyzet
ben, vagy panasz esetén saját gépén (ez
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lehet kisméretű n otebook is) lehívhatja
m ind a négy lapot, a liciteket, beleértve a
kopogásokat, illetve a gondolkodási idő
ket is. Meghallgatván a feleket is, a té
nyek alapján, a szabályok szerint intéz
kedhet.
Külön foglalkoznunk kell a lassú játék 
kal. A legegyszerűbb szellemi vetélkedő
nél is behatárolt az idő, amely egy kérdés
megválaszolására a résztvevő rendelke
zésére áll. Minden egyes partiban minden
versenyzőnek tulajdonképpen m inden li
cit és kijátszás egy-egy ilyen kérdés meg
válaszolása. Számoljunk egy kicsit: egy
parti lejátszására 7 p erc (420 m ásodperc)
áll rendelkezésre. H a átlag 3 licitet ve
szünk játékosonként, akkor minden já té 
kosnak 13 lap kijátszásával 16 esetben
kell „döntenie”. Ez a 420 m ásodperc 64ed része, hat és fél m ásodperc. M iután az
egyértelmű licit és kijátszás általában
nem igényel 3 m ásodpercnél többet, a 7
perc legtöbb esetben elegendő egy parti
lejátszására. (A zsűrinek m ódjában van
minden lejátszás részidejét is ellenőrizni,
és az indokolatlan lassítást büntetni). Ne
felejtsük el, hogy eddig sem volt erre több
idő, de most nem kell a lapot megszámol
ni, nem kell felírni és ellenőrizni, nem
kell a játszma végén tanulm ányozni, hogy
mit csináltak a többiek és nem utolsó sor
ban nincs lehetőség a lejátszott partiról
vitatkozni az asztalnál, hiszen a partnerek
nem is látják egymást. A számítógép a
csere elhangzása után (amelyre m inden
játékost figyelmeztet) a leülést is regiszt
rálva minden késedelm et feljegyez.
(E zért megengedhető, hogy a rendezőség
cserére másfél percet adjon). Egy parti
esetén 2 perc késés a verseny értékelésé
től függő büntetéssel jár. A központi szá
mítógép gyűjti a késéseket, és ha a késés
eléri az 5 percet, úgy a következő partit
játék nélkül az ellenfél javára írja (a to 
vábbi késések összesítését elölről kezdi).
Több fordulós bajnokságok esetén az
ún. kaláka asztalok egy időben játszhatják mindkét partit egym ásra várakozás
nélkül.

BRIDZSÉLET
Csapatbajnokság esetén a két asztal
párhuzamosan játssza ugyanazokat a le
osztásokat, így az oktávok közötti párcse
re nem okoz gondot. Ennek következté
ben ilyenkor mód van az ún. Teleráma
(wugraph) közvetítésre is a nézők szóra
koztatására és okítására.
A társalgóban elhelyezett tájékoztató
számítógépen mindenkor látható a ver
seny fordulónkénti állása, valamint vég
eredménye. A játékosoknak módjuk van
megnézni a lejátszott partik frekvenciáit,
de lekérhetik az egyes lejátszott partijaik
eredm ényeit is.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez az új
létesítmény sok örömet szerez majd a
bridzs szerelmeseinek.

B.D.
(Be’ szép is lenne, ha ez az álom valóra vál
hatna! Eljátszva a gondolattal, a nagy bridzsnemzeteknél valószínűleg lehetséges lenne ha
sonló versenyterem létrehozása. A program meg
írása talán már lehetséges (ámbár magam nem
igen tudom megítélni, hogy valóban az-e). A
többi csak pénzkérdés. A terem, a technika és a
szoftver együttesen nyilván jó néhány millióba
kerülne. Nem újdonság, hogy nekünk erre pén
zünk nincs. Ráadásul nálunk a termeket és a fel
szerelést nemigen lehetne jól kihasználni, a ki
adás megtérülésére eleve nem lenne remény.
Nyilvánvaló, hogy a hazai versenybridzs számot
tevőfejlődése mellett sincs realitása annak, hogy
a szövetség akár egy évtized múlva hasonló szín
vonalú létesítményt kapjon. Álmodozni azon
ban ingyen van. S ha ez az írás csak egyes meg
szállott szakemberek érdeklődését kelti fel a ver
senyszervezés technikai részleteit illetően, már
nem hiába közöltük. Addig is, ki-ki, ízlése szerint
derülhet, vagy bosszankodhat rajta, látván, hogy
a tudományos fantasztikum már a bridzssajtóba
is utat talált. A szerk.)

16 hetes kezdő tanfolyam indul,
szeptem ber 16-ától,
csütörtökönként este % 6-kor.
Cím: XI. Ecsed u. 13.
Jelentkezni lehet Scharnitzky Péternél.
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Walsh-konvenció

1 4 -1 4
1 szán - 2 4
24 - nincs 3-as káró, nem zóna
(11-14 figurapont)
24/4 - van 3-as káró, 4-es szín,
nem zóna3
2 szán - van 3-as káró, nem fogadja
a géminvitet4
3 4 - van 3-as kárót, 5 treff, nem fogadja
a géminvitet
34 - van 3-as káró, 5 treff, gémforsz
3V/4 - van 3-as káró, 5 treff, fémforsz,
értéktelen dubló ebben a majorban
3 szán - van 3-as káró, gémforsz (ld. láb
jegyzet 4. pont)

Nemrég akadt kezembe az 1994-es IFI
rendszer. Ennek egyik része volt a Walshkonvenció, amelynek lényege: a Standard
1 treff indulásra adott 1 káró válaszban
csak akkor lehet négyes m ajor, ha a
válaszolónak legalább invitereje van. Mi
vel annak idején a folytatásra a nem zet
közi szaksajtóban nem találtunk írásos
anyagot, magunk láttunk hozzá a konven
ció finomításához. A koncepció azon az
elven alapul, hogy a válaszoló m ásodla
gos ugrásai pontosan inviterőt ígérnek,
míg a gémforszokat (egy kivételével) re
lén (2 treff) keresztül vezetjük tovább, az
az a válaszoló 2 treff utáni licitjei a 2 szán
kivételével mind gémig köteleznek! A
konvenció segítségével egyenletes lappal
az induló négyes majorral is tud 1 szánt
mondani, ami párosversenyen m egnehe
zítheti az ellenjátékot.
Az alaphelyzet az 1 treff - 1 káró - 1
szán. A válaszoló számára megkönnyíti a
helyzetet, hogy az 1 szán viszontválasz 1114(15) figurapontban limitált. Nézzük a
folytatást!
1 4 -1 4
1 szán - 2 4 - forsz, kérdezi van-e
3-as káró1
2 4 - 5 +káró, passzt k ér
2 V /4 - 4-es szín, gém invit2
2 szán - treff leállás, 5-4,
5-5 a minorokban
3 4 /4 - géminvit
3M - 6-5, géminvit
3utána csak a 2 szán géminvit, a többi gémforsz
-4-4 majorral 2 kört kell mondani, így a 2 pikkben nem
lehet 4-es kör

A válaszoló 2 treff viszontválasza
hasonló a Kantar-konvencióhoz, csak itt
a major támogatás helyett a hárm as káró
támogatást szeretnénk m egtudni. Az elv
az, hogy csak hármas káróval lehet “túl
lépni” a 2 kárót, magyarán a 2 káró feletti
válaszok mindegyike 3-as kárót ígér!

3nincs az indulónak másik 4-es major színe, hiszen a
minorokban legalább 6 lapja van (3 káró + 3+treff)
^az induló elosztása pontosan 3-3-3-4; tudniillik 4-es
káróval megemelte volna az 1 kárót

A kettes magasságú válaszokra csak a 2
szán a géminvit, minden más licit gém
forsz! Lássuk a 2 káró utáni folytatást!
14-14
1 szán - 2 4
24 - 2V/4 - 4-5-ös szín, gémforsz5
2 szán - géminvit 4-es
m ajor nélkül
3 4 /4 - természetes gémforsz
3V/4 - Splinter, gémforsz
3 szán - to play (ált. 5 káró,
amellyel szleminvitre készült)
5nincs a 2 pikkben nem lehet 4-es kór. 5-ös színnel
meg kell ismételni a major színt.

A válaszstruktúra a 2 treffre adott 2
major válasz után teljesen term észetes
1 4 -1 4
1 szán - 2 4
2V/4 - 2 szán - géminvit
(nincs 4-es m ajor)
3 4 /4 - gémforsz, szleminvit
24/3V - 5 -4 vagy 6-5 gémforsz6
3V/4 - emelések természetes
szleminvitek
4V/4 - to play
6Az induló 2 major válaszában nem lehet 4-es másik
major (3 káró + 3-4 treff + 4 major)
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A válaszoló géminvitjeire az indulónak
teljes erővel kell jelentkeznie, azaz a
válaszolót nem lehet további licitekre
kényszeríteni.
1 * -1 4
1 szán - 24
2 4 - 4-es pikk, nem fogad
34 - 4-es pikk, fogad
3 4 - 4-es kör, viszontinvit 3-as káróval7
4 4 - 4-es kör, fogad
2 szán - nem fogad, nincs 4-es M
3 * 4 -5 treff, nem fogad"
3 4 - 3-as káró, nem fogad, valószínűleg
béna a másik major

Visszapillantó

OPB-élmények
Nem m ent jól a játék az OPB középdön
tőjében, de tanulni lehetett, és talán ez a
leglényegesebb.
Az alábbi lapokból 3 szánt kellett
(volna) teljesíteni:
4AKB83
4KD4
49
4KDB3
í

7 \ viszontinvittel fitet ígérünk mindkét színben. Ha a
válaszolónak ebben a színekben összpontosul az ereje,
vagy egyenlőtlen elosztása van, akkor jó esélyű lesz a
gcm.
^Igazából vagy úgy kell játszani, hogy a treff nagyon
jó, vagy van benne 3-as káró

l* -li
1 szán - 24
3 4 - 4 -es pikk, viszontinvit 3-as káróval
(ld. 7. pont)
4 4 - 4-es pikk, fogad
2 szán - nem fogad
34* - 5 treff, nem fogad (ld. 8. pont)
3 4 - 3-as káró, nem fogad, valószínűleg
b én a a másik major

Zoller Róbert

hI I morzsák
(Bánki Zoltán gyűjtése)
M uscat ottonel
Egy régebbi almádi nemzetközi versenyen
egy csapat - tekintettel a balatonfelvidéki
történelmi borvidékre - Ottonel néven kí
vánt indulni.
Szentpétery János bácsinál kellett nevezni.
János bácsi ízlelgette a csapatnevet s meg
kérdezte:
- Ottonel, otto n el... Aztán milyen nemzeti
ségű ez a csapat?
A válasz azonnal érkezett: - H át muszkát!

0
46
41086
4K8752
4A1076
Licit:
É
1 pikk
2 szán*
3 szán***

0
1 szán
3 treff**
passz

* Gémig kényszerít, tetszőleges, 4-es mellékszín,
vagy 6-os pikk
** szinte kötelező, melyik a négyes szín?
*** 4-es treff

A felvétel a legtöbb asztalon teljesült,
volt aki szűrt is ütött. Nálunk Tichy
E szter lett a felvevő, az ellenfél (RásonyiSiba) hatékony ellenjátékot produkált.
Az indulás a káró dáma volt, Kelet ütött
az ásszal, és visszahívta a színt. Kézből 7es, ü tö tt a 10-es, az asztalról pikket kel
lett dobni. Nyugat pikket hívott. Tichy kis
hezitálás után a bubit kérte, ütött a dáma.
Most a pikk kilences következett, amire a
kézből kárót kellett dobni, így (nagyon
helyesen) mindkét ötös színétől megvált
a felvevő. Treff tízessel kézbe jött, amire
Nyugat kárót dobott. A felvevő kört
hívott a királyhoz, ami ütött. Mi a
teendő?
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Hogy az asztalnál valójában mi is
történt, az most valójában érdektelen.
Térjünk át arra, aminek történni kellett
volna. Úgy tűnik, Nyugat tartja a kárón
kívül a pikket is. Kelet a kilencest hívta a
színből, feltételezhetjük, hogy nem akarta
az asztal nyolcasát kimagasítani. Azon
kívül, hogy ez rossz hír, hiszen a felvétel
benne lett volna pikk ász, király, kis
pikkre, jó hír is, hiszen ebben a két szín
ben talán valamilyen végállás előállítható.
Látszólag az összes treff lehívása után
Nyugatot két lapos végjátékra lehet
kényszeríteni, de valójában akárhol le
szünk az utolsó treff után, Nyugat bárm e
lyik szín tartását feladhatja, ha helyette
kört tart, hiszen nem marad közlekedés a
lapunkban.
Állapítsuk meg, hogy a felvétel már
nem lesz meg, hacsak Nyugatnak nincs
egy kör figurája, m ert azt bizony a treffek
után le kellett szingliznie. H a más esély
nincs, fejezzük be a treffeket kézben, és
hívjunk kis kört! Ütünk négy treffet, 2
kört, 2 pikket és egy kárót... illetve ha
Nyugatnál a kör bubi van, mégsem, mert
Kelet üt az ásszal és lehívja a tizenhar
madik treffet.
Akkor mi a teendő?
Miután Nyugatnak 3 színt kell többékevésbé tartania, az utolsó előtti treff
ütés is már sok neki. Ekkor a mi lapunk
ez lesz:
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Nyugatnál még kell, hogy legyen kétkét káró és pikk, ugyanis most még van
közlekedés. Ötödik lapja csak egy szingli
kör lehet, és azért jöttünk a kezünkbe a
treff ásszal, hogy ne kelljen találgatni
melyik. Kis kört hívunk. Ha Nyugatnak
bubija volt, akkor azt lefedjük, és ha
Kelet üt az ásszal, a kör tízessel ütünk,
ami egyúttal közlekedés is a káró király
hoz (a pikk királyhoz a megmaradt treff
hídon jutunk hozzá). H a Kelet megint
kihagyja, végre létrejött a kezdettől áhí
tott négy lapos végállás: pikk, pikk után
kapunk két káró ütést. Ha Nyugatnak
ásza volt, és pikket hív, a pikk nyolcas lesz
a kilencedik ütés, a feladott káró király
helyett.
Jövőre újra megpróbáljuk...

Talyigás Péter

hI I morzsak
(Bánki Zoltán gyűjtése)
Mi a bridzs?
- Kártyával vívott elkeseredett, nemes
küzdelem két csaló ellen, egy idiótával
szemben...
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1. Szilágyi-Hajdú
2. Jakab-G erö
3. Dumbovich-Székely
4. Árvay-Szvitacs
5. Biborka-Jezso
6. Bárczy R-Gál P.
7. Balogh-Bánki
8. Zempléni É.-Ormay
9. Kuttner-Széles
10. Marjai-Búdis
11. Mezei-Honti
12. Réti Gabos
13. Argay-Kállai G.
14. Éiiás-Harsányi
15. Nyárádi l.-Vági
16. Kováts Z.-Nyárádi G.
17. Komor-Gáspár
18. Dörnyei G.-Dörnyei Zs.
19. Hegedűs L.-PálL.
20.Aczél-András 1.
21. Czimer-Szalka T.
22. Scharnítzky-W íener
2 3 .Petras-PDár
24.8ánkine W ellner
2 5 .Kovács J.-Oláh M.
2G.Kerenyi Gárdos
27. Harangozó-Szdts
28.Benís-Vincze
2 9 .Tölgyesi E.-Söpkézné
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30.Kovács T.-Papp l.
1286,84
31. Csarnogurszky
1271,95
-Munkácsy
32.Csobán-Dócs
1246,86
33.Kovács-Nagy
1243,79
34.Czim er J.-H ites
1233,23
35.fábián-Pásztor
1232,88
36.Szabö Gy.-Csehó
1211,83
37. Szigeti-Kovács R
1211,03
38.Tim árné-Cserjési
1210,37
39.6odor-Szalár
1203,04
40. Fülüp G.-HirkóB.
1197,29
41. Vaday Hp.
1186,54
42.Sándor J.-Szendrei
1169,83
43.Horváth R Kovács I.
1139,86
44.Ferenci-Szúbel
1122,05
45.Varga l.-Zombori
1089,13
46.Fűlöp-Jungbluth
1081,72
47. Zomboriné-Prínczinger 1049,90
48.Lángh l. Nagy G.
1009,17
49. Fehérné-M észáros E.
969,11
SO .farkasné-OroszM .
820,40

1. Jakab-G eró
2. Balogh-Bánki
3. Szilágyi-Hajdú
4. Biborka-Jezsú
5. Dumbovich-Székely
6. Árvay-Szvitacs
7. Rétí-Gabos
8. Bárczy R-Gál P.
9. Mezei-Honti
10. Kuttner-Széles
11. Marjaí-Bódís
12. Zempléni E.-Ormay
13. Argay-Kállay
14. Nyárádi l.-Vági
15. Tölgyesí-Söpkézné
16. Kovács T.-Papp L.
17. Czimer-Hites
18. Petrás-Poúr
19. Scharnitzky-W iener
20.0örnyei-Dörnyei
21. Komor-Gáspár
22.Vaday hp.
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49,95
49,38

23.Kováts Z.-Nyárádi G.
24.Harangozú Szdts

48,40
48,28
47,87
47,86
47,04
47,01
46,99
46,70
46,48
46,06
45,41
44,25
43,56
42,28
41,99
40,76
39,18
37,62
31,85

MáMULÉMskábtíSAmm

33
30
29
27
26
24
21
20
20
19
18
15
13
10
10
8
7
7
5
4
4
4

3
3

CSAPATVERSENY
1. SI-MI
191
131
Csíki, Júnap, Marczona M„ Minarik A., Kása hp.
2. KOKO KOLOZSVÁR
182
136
Kovács Z., M oraru R„ Torna ö„ Fantana P
3. ROYSTON
176
80
Hegedűs 6., Zoller, Hajdú R, Argay Gy.
4. PAPARAZZI
173
81
Szappanos, Szilágyi, Trenka, Kemény
5. ADÓM
172
77
Reszler, Kertész Zs., Szabó I., Grieger
6. WELKER
163
43
W elker K„ W elker 0., Zempléni E„ Drmay Gy.
7. CZIMER
160
30
Gál R, 8íro l„ Czímer Cs., Rárczy R
8. BECSALI
158
25
Beck M., Liska P„ Csehú Z„ Marjai Gy.
9. VALETTA
154
12
Tóth A., Szikszai, Valel, Kotányi 8.
10. GYÚR BUDALAKK
149
6
Bánki Z., Jezsd, Márton G., Rárczy Zs.
11. GÁSPÁR
147
-6
Gáspár Gy., Szöiösi M., Bárczy l , Andorkó
12. IBOLYA
144
-1 6
Molnár E., Nyáni I., Nagy I., Nyárádi I.
13. NYMBURK
144
-1 7
Hegedűs 0., Tíchy, Zalai A., Horváth A.
14. NYÍREGYHÁZA
143
-3 0
Korsúsné, Korsós, Zalai L., Havaj
15. EGER
141
-6
András I., Bata Gy., Szepesi Zs., Böszörményi
16. AMSTEL
141
-2 6
Buglyó, M észáros K., Kertész T., Iványi A.
17. DRAZSÉ
141
-4 0
Balogh Sz., Széles Cs., Nyárádi G., Kuttner
18. KÁRPÁTY
136
-6 8
Fegyiv A., Fegyiv A., Petroszov A., Petroszov K.
19. MISKOT
135
-5 6
Szabolcs K„ Csobán, Molnár M., Dócs A.
20. TISZA
134
-6 4
Himinecz A., Selever R„ Szavcsuk I.,
Katarenyuk V.
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21. PÉCS II.
125
-8 7
Értei I., Túróczi A., Takács H., Ilniczki
2 2 . MISK0LC BŰRÜCZK
123
-1DO
Böröczk Gy.,Szabó I., Lendvai Sz„ Nagy I.
2 3 . P0CI
122
-1 0 3
Mákos L, Mokosné, Verm es M., Vermes M.
SL’7 Á ' 7 h n 1 t \ m l \ n t t / i

1 QQQ

CSAPATVERSENY
1. GYŰR SIÓFOK
218
199
Balogh Sz.-Bánki Z.-Marczona-M inarik A.
2. BERGENGÚC
177
15
Csehú-Szabú Gy-DOrnyei Zs-Dürnyei G
3. HARANGOZÓ TOYS
206
172
Gulyás-Harangozó-Szalay-Szilágyi
4. GALIM
168
65
Winkler-Bárczy-Kemény-Gál
5. TESZEK
1G4
22
Gabos-Réti-Kuttner-Széles
G. HORN
163
10
Marjai Gy-Benedek-Beck N-Marjai P-Aczél
7. KESZEG
160
6
Zsák-Juhász-Várkooyi-Rényi
8. VÉKONY
159
50
Hegedűs G-Kerti-Talyigás-Vékony
9. TOLNATEJ
149
-2
Rózsa A-Horváth Gy Fazekas-Kovács G
10. SERDÜLŐ
147
-6
Szabó L-Szabó Cs-M inarik A-Minarík G-Szikszai
11. BALÁZS
142
-3 5
Nagy l-Kotányi B-Nyárádi l-Nyárádi G
12. KÜRT KOLOZSVÁR
140
-4 8
Kovács Z-Buza-Toma-Oprisoni
13. ÁGIKA
134
-6 0
Nagy l-Kovács Gy Király-Csordás
14. NYÁRÁDI
133
-6 2
Zalai-Nyárádi Zs-Nyárádi Gabi-Hegedüs L
15. FEJÉR
116
-1 1 4
Bántiegyi-Dömötörí-Kacs-Czimer J
16. GIGI
86
-2 1 2
Homonnay-Semmelweis-Nagy G-Tóth I
PÁROSVERSENY
1. Kerti-Vékony
2. Torna D.-Oprisoni R.
3. Rúzsa A. Horváth Gy.

1109,2
1104,0
1072,4

60,41
60,13
58,41

4. BarczyP.-Gál
5. Zsák-Juhász Gy.
6. Bánhegyi B.-Plesz V.
7. Harangozó-Szilágyi
8. Földesi T.-Klein L
9. Mezei Honfi
10. Réti-Babos
11. Hám ori-Jakus
12. Széles-K uttner
13. Bánki Z-Balogh Sz.
14. Oörnyei Zs-Dürnyei G.
15. Keil Bá.-Keil 80.
16. Várkonyi-ROnyi
17. Nagy E.-Tfilgyesi
18. Mallász-Borbély E.
19. Nádasi Gy.-Villányi A.
20.M arjai Gy.-Beoedek B.
21. Bikki-Fekete
22.Nyárádi l-Nagy Ist
23.8eck M.-Aczél
24. Marjai P.-Kotányi B.
25. Kallai G.-Szikszai
26. Böszörményi K.-Vida
27. Kürti-Csordás
2 8 .Szabó L.-Szabú Cs.
29. Kemény Gy.-Hegedűs 0.
30.Király-Karm acsi
31. Hegedűs G.-Talyigás P.
3 2 .Kovács Z.-Buza
33.Csehó-Balázs
34.Gárdos-PatzkO
35. Kovács Gy.-Nagy L.
36. Kováts Z.-NyárádiG.
37. Kacsú-Czimer J.
38.Nyárádi Gabi-Hegedűs L.
3 9 .Banki Zs.-Ötvös P.
40.Hám ori fl.-Hámori 1.
41. Homonnay-Szemmelveisz
42.N yárádi Zs.-Zalai
4 3 .Fazekas-Kovács G.
44.Zalai M.-Benedek Z.
45.Nagy G. Nagy 21.

1066,7
1054,8
1047,9
1047,2
1042,3
1041,1
1017,4
1015,0
1012,9
1011,8
1003,3
986,0
969,9
963,9
962,5
955,8
951,5
958,8
945,2
940,8
931,8
930,6
923,1
897,1
890,6
886,3
882,6
866,4
858,5
854,1
850,8
844,5
838,3
835,5
829,1
823,2
820,6
802,3
786,9
694,1
594,4
573,3

58,10
57,45
57,08
57,04
56,77
56,70
55,41
55,28
55,17
55,11
54,65
53,70
52,83
52,50
52,42
52,06
51,82
51,79
51,48
51,24
50,75
50,69
50,28
48,86
48,51
48,27
48,07
47,19
46,76
46,52
46,34
46,00
45,66
45,51
45,16
44,84
44,69
43,70
42,86
37,81
32,37
31,23

BRIDZSELET

47

é sm á á m k

1999. JÚNIUS 19-20.
A KATEGÓRIA
1. Rosta-Vikor
2. Dörnyei-Csehó
3. Winkler G. Marjai P.
4. Balásy-Szamos
9. Argay-Dienes
B. Zsák-Juhász
7. Réti-Babos
B. Bánkiné-Bozzai
9. Gál-Hajdu
19. Marjai By,-Marjai G.
11. ferenci-Bárczy
12. Andrásfai-Bánkövi
13. Beck-Tarnay
14. Nyárádi l.-Nagy II.
15. Pál-Jakus
1B. Nyárádi-Hegedüs
6

202,80
200,43
200,21
198,86
196,07
179,79
173,00
165,70
158,50
151,64
150,00
147,30
144,86
143,00
141,64
132,80

60,36
59,65
59,59
59,18
58,35
53,51
51,49
49,32
47,17
45,13
44,64
43,84
43,11
42,56
42,15
39,52

408,49
398,65
398,43
385,36
381,82
380,80
380,34
380,31
372,34
369,78
367,84
367,68
358,32
353,78
342,42
341,33
334,40
316,34

48,86
47,69
47,66
46,10
45,67
45,55
45,50
45,49
4 4,54
44,23
4 4,00
43,98
42,86
4 2,32
4 0,96
4 0,83
4 0,00
37,84

ECSED 0. 1 9 9 9 . J Ú N I U S - J Ú L I U S

KATEGÓRIA

1. Giráné-Visnyovszki
2. Tóth l.-Valet
3. Szabó II.-Szabd Cs.
4. Scharnitzky Wiener
5. Juvancz-Pavlik
6. Nemes-Láng
7. Fazakas-Csehó
B. Pánczél-Szikszay
9. Marjai P-Horváth
10. Beck-Trencséni
11. Talyigás-Pásztor
12. Bukowski-Elöd
13. Hám ori-Jakus
14. Szóbel-Zách
15. Híttmann-Jusztin
1G. Matuska hp.
17. Mészáros-Zelnik
18 Salmanotf-Bozzai
1 9 .Nagy-Kovács
20.M acskásy-M acskásyné
21. Oláh-Ötvös
22.Varga-Szabó 1.
23.Bródi-Jung
24.Szatm áry-Szegedi

25.Mráz-Zombori
26.Kelen Rohrböck
27. Bakos-Nagyzsadányí
28.G áspár-Szendrei
29.Kerényi-Kotányi
30.Artnerné-Révész
31. Gira-Makra
32.K iss-M észáros
33.8ajáki-fenyvesi
34-Kristof P ds
35.Kovács-Németh
36.Koncz K.-KonczP.
37.Surányi Á.-SurányiM.
38.Hámorí hp.
39.Vass-Bikki
40.8aksay Barkó
41. Kimaradó
42.Zalai-Várnai

539,35
511,74
496,31
484,92
479,68
473,49
472,58
469,95
463,37
460,07
455,88
454,38
453,76
451,14
450,80
437,53
426,89
424,00
420,94
420,89
420,78
419,19
419,06
416,35

64,52
61,21
59,37
58,00
57,38
56,64
56,53
56,21
55,43
55,03
54,53
54,35
54,28
53,96
53,92
52,34
51,06
50,72
50,35
50,35
50,33
50,14
50,13
49,80

A GSOPORT
1. Szikszay-Pánczél
2. Hámori-Hegedíís-Pál
3. Líska-Kisgyürgy ifj.
4. Gál-Zöld
5. Bárczy-Márton
6. Sándor-Szdts
7. Talyigás-Vékony
8. DOrnyei G.-Dörnyei Zs.
9. Réti-Gabos
10. Jakus-Scharnitzky
11. Gundel-Pál
12. Kállai l.-Török
13. Pavlik-Juvancz
14. Töldesi-Klein
15. Fekete-M adarász
16. Blancz-Wellner
17. Csehó-Szabó 1.
18. Nyárádi l.-Nyárádi G.
19. Kalmár-Gyárfás
2D.Talyigás A.-Kotányi B.
21. Komor-Szendrei-Gáspár
22.M akara-Kákóczky
23.Pásztor-G ráf

550,73
541,38
523,52
523,20
518,50
518,38
516,96
515,61
513,55
502,84
497,86
483,45
477,10
474,36
473,57
472,08
467,67
467,15
459,48
457,94
451,89
446,53
446,29

58,842.
57,843.
55,934.
5 5 ,9 0 5 .
5 5 ,4 0 6 .
55,38
55,23
55,09
54,87
53,72
53,19
51,65
50,97
50,6 8
50,6 0
50,4 4
4 9 ,9 6
49,91
4 9 ,0 9
4 8 ,9 3
4 8 ,2 8
47,71
47,68
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24.Baksay Barkú
25. Ferenci-Gyulai
2G.Szegedi-Szentes
27. Fűvényí-Bleuer
2B.Tölgyesi-Macskásy

444,94
436,66
433,19
432,44
425,46

47,54
46,65
46,28
46,20
45,46

1. Kövesdi Reviczky
535,41
2. Argay-Hajdu-Rosta
514,08
3. Balásy-Rézsa
502,17
4. Kovács-Macskásyné
491,65
5. Ötvös-Gombár
489,89
G. Bajorné-Szentm ikléssyné 485,89
7. Jusztin-Hittmann
479,85
B. Balázs-Fazakas
474,89
9. M észáros-Kertész
474,51
10. Zombori-Mráz
467,65
11. Fábián-Szetey
463,31
12. Rúna-Borbélyné
462,33
13. Böszörményi K.-Söpkézné 461,74
14. Bánkiné-Bozzai
455,81
15. Zalai-Nyárádi
454,06
16. Gulcsikné-Gulcsik
451,71
17. Oláh-Haluszné
447,73
18. Németh-Frís-Koncz
442,68
19. Révész-Móricz
441,90
20.Kristöf-Éless
439,39
21. Czakóné-Simonidesz
439,05
22.Csomayné-Szücs
436,80
23.Herczeg-Szatm áry
419,77
24.Kovács Földes!
418,12
25.Zoller-Kormos
417,28
26.RoöZ-KováCS V.
413,53
27. Gedeon-Abonyi
405,42
2B. Mészáros-Vajda
397,85
29.Kelen B.-Rohrböck
372,85

57,20
54,92
53,65
52,53
52,34
51,91
51,27
50,74
50,70
49,96
49,50
49,39
49,33
48,70
48,51
48,26
47,83
47,29
47,21
46,94
46,91
46,67
44,85
44,67
44,58
44,18
43,31
42,51
39,83

B

CSOPOBT

ÉVI Ö S S Z E T E T T

VÉGEREDMÉNY

1. Balogh Szabolcs
Bánki Zoltán
2. Gál Péter
3. Dörnyei Zsolt
4. Dörnyei Gábor
5. Széles Csaba

1618
1618
1542
1524
1506
1501

6. Harangozd László
7. Kuttner György
8. Gabos Gábor
9. Réti Zsuzsa
10. Nyárádi Gábor
11. Cselló Zoltán

1498
1487
1449
1449
1397
1391

1. Galim
76
Gál-Vikor-Szalka-Czimer
2. Bánki
71
Bánkí-Balogh-Ormay-Zempléni
3. Sanyi
53
Hegedűs 0 Kemény-Rásonyi-Szalay
4. Debrecen
37
Kertész-Kertész-Reszler-Sziky
5. Tutu
39
Zsák-Beck-Juhász-Kovács
6. Hajdú
34
Bárczy-Hajdú-Hegedüs G. Kelen K.
7. fészek
33
Gabos-Réti-Széles Kuttner
8. Dörnyei
33
Ddrnyei-Dornyei-Kotányi-Szikszaí
9. Nyárádi
16
Nyárádi-Nyárádi-Kováts-Csehó
10. B artis
15
Bartis-Bódis-Nagy f.-Varga I.
11. Díenes
14
Dienes-W elker K.-Cziffra-Welker 0.
12. Harangnzé Toys
14
Mezei-Honti-Szilágyi-Harangozé
13. Bikki
11
Bikki-Gárdns-Gáspár-Klein
14. Surányi
10
Balogh L-Nádasi-Surányi-Surányi
15. Zeinik
9
Nagy l.-Mészáros-Zelnik-Nyaradi G.
16. Tolnatej
9
Rózsa-Horváth-Fazekas-Kovács G.
17. Szerencsejáték
8
Bródí-Jung-Fegyiv-Fegyiv
18. Rosta
7
Rosta-Pál-Hegdűs G-Wiener
19. Bekker
G
Bekker-Papp-M észáros-Kiss

51
40
-24
25
29
14
9
9
2
-1
-2
-5
-1 4
-1 7
-1 9
-2 0
-2 2
-2 4
-2 9
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Pilliscsaba '99.
MI TCHFLL PÁROS
1. Rásonyi-Szalay
1425,8
2. Juhász-Zsák
1400,1
3. Dienes-Welker
1333,5
4. Gál-Vikor
1311,3
5. Balogh Sz.-RánkiZ.
1307,5
6. Sándor-Szóts
1270,9
Z. Dörnyei-Dörnyei
1200,8
8. Macskásy-Macskásy 1200,0
9. Gráf-Pásztor
1259,1
10. Ormay-Zempléní
1258,5
11. Fodor-Híilvely
1257,9
1240,8
12. Hajdú P-Kelen K
13. Bartís-Búdís
1244,3
14. Bródi-Jung
1238,0
1238,1
15. Hegedűs O-Kemény
10. Nyárádi G.-Nyárádi 1. 1234,7
ÍZ. Jankó-Makay
1219,9
18. Horváth-Rözsa
1218,1
19. Czifíra-W elker
1214,0
2D.Bánki Zs.-Szalka J.
1210,7
21. Bikki-Gárdos
1204,3
22.Hegyi Széles
1201,5
23.Szabú Cs.-Szabö L.
1197,5
24.Bárczy P-Hegedíís G. 1192,9
25.8ozzai-Ötvös
1192,7
20. Hittman-Jusztin
1191,0
27.Cserjési-Timárné
1189,8
28.Siba-Zoller
1189,2
29. Fazekas-Kovács G.
1183,2
30. Kertész Zs.-Reszler 1179,0
31. Fövenyi-Nemes
1173,0
32.Kovács A-Marjai
1170,7
33.Czimer-Szalka T.
1109,9
34.Csehú-Kováts Z.
1100,8
35.KovScs-Veress
1100,2
36.Harangozó Szilágyi
1104,7
37. Hegedűs L-Wiener
1159,2
SB.Kertész B.-Sziky
1149,7
39.Söpkéz-TSIgyesi
1149,4
40.Beck-Trencséni
1147,8
41. Kovács-Papp
1143,7
42.Kotányi-Szikszaí
1142,5
43.Andrásfai-Bánkdví
1141,0
1115,3
44.Honti-Mezei
45.Pál Rosta
1104,4

04,57
03,41
00,39
59,39
59,22
57,83
57,10
57,09
57,02
57,00
50,97
50,47
50,35
56,07
55,98
55,92
55,25
55,17
54,98
54,83
54,54
54,42
54,23
54,03
54,02
53,97
53,89
53,86
53,59
53,40
53,13
53,02
52,98
52,84
52,82
52,75
52,50
52,07
52,06
51,98
51,80
51,74
51,68
50,51
50,02

46.0essewfíy-Herczegfalvy 1100,2
47. Nagy E-Varga
1099,7
1098,0
48.Nagy l.-Nyárádi G.
49.Forgách-Vörös
1093,1
1088,7
50.0láh M.-Zwada
1083,2
51. Gáspár-Klein
5 2 .Mészáros K-Zelnik
1078,7
53.Gabos-Réti
1076,4
54.Beck M.-Kovács J.
1070,2
55.8ánhegyi-Plesz
1009,1
50.Fegyiv-Fegyiv
1054,9
57.Éliás-Kleinné
1054,6
58. Vermes-Vermes
1053,4
59.0azsián-Kurucz
1053,3
GO.Komor-Szendrei
1051,0
1022,7
61. Éless-lványi
B2.Bukowsky Vísnyovszki 1020,8
B3.Mokos Makos
1014,4
B4.Gyarmati-Heiter
1001,2
B5.Beckné-Fehér
988,8
GB.Artnerné-Went
908,7
67. Kormos-Zoller
964,8
GB.Kalmár-Szamos
950,0
69.0ezsö-M atuszka
944,2
939,2
70.Nádasi-Suranyi
71. Bóro-Lám
939,0
72.8ecker-Papp
910,7
73. Borbélyné-Mallászné 885,3
74.Balogh-Surányi
884,3
75.Kiss-M észárosG
847,0
76.llnitzky Takács
823,4
77. Bogdánné-Patakiné
802,0
776,6
78. Mészáros-Vajda
79.6aksay-Farkas
759,6
80.Csikós-Konkoly
757,8
723,6
81. Ijjasné-Pátkainé

BÜTIER PÁROS
1. Hajdú P-Kelen K.
2. Juhász-Zsák
3. Gál-Vikor
4. Ormay-Zempléni
5. Rásonyi-Szalay
6. Kovács A-Marjai
7. Csehú-Kováts Z.
8. Harangozó-Szilágyi

49,8 3
49,81
49,73
49,51
49,31
49,06
4 8,85
48,75
48,47
4 8 ,4 2
47,78
47,76
47,71
47,70
47,63
48,3 2
48,2 3
45,9 4
4 5 ,3 4
44,78
43,87
43,70
43,0 3
42,76
4 2 ,5 4
42,5 3
41,25
40,10
4 0 ,0 5
38,36
37,29
36,32
35,17
34,40
34,32
32,77

91
83
82
72
71
69
69
63
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9. Mészáros-Zelník
10. Dessewffy-Herczeglalvy
Haluszné-Oláh
12. Brodi-Jung
13. íless-lványi
Andrásfai-Bánköví
15. Dajka-Kotányi
19. Dienes-Welker
17. Gláser-Szász
18. Gyárfás-Líska
19. Bozzaí-Otvös
Kormos-Zoller
21. Hanti-Mezei
22.Bartís-Bódis
2 3 .9 eck M-Kovács J
2 4 .Hegedűs O-Kemény
Nyárádí-Nyárádi
2G.Tóth Valet
27. Bánki Zs-Szalka J
28. Fekete-Tölgyesi
Szabó Cs-Szabó L
3 0 .Láng-Nemes
31. Blancz-Wellner
32. Jeszenkovits-Rétfalvy
Kertész Zs-Reszler
34.G árdos Klein
35.Nagy l-Nyárádi G.
36. Hámori-Varga
Artnerné-W ent
38.Cziffra-W elker

GO
58
58
49
47
47
44
39
38
37
34
34
33
30
2G
24
24
20
15
14
14
13
11
10
10
9
7
1
1
0

Fodor-Hiilvely
40.Hegedíís-W iener
41. Dózsa-Dózsa
42.K erekes-V arga
Borbélyné-Mallászné
44.Kom ur-Szendrei
45.K nvács P-Zwada
Hittm an-Jusztin
47. Salmanoff-Ferenci
48.0azsián-K urucz
49.Gabns-Réti
Czimer-Szalka
51. K ertész B-Sziky
52.8ánhegyi-PleszV
Jankú-M akay
54.Hegedüs-Rosta
55.M acskásy-M acskásy
5G.Czimer-Kacsó
57. Fegyiv Fegyiv
58.Mnkns-Mnkos
5 9 .P le tser Rúna
GO.Kiss-M észáros G. -61
61. Vermes-Vermes
G2.llnitzky-Takács
G3.6aksay-Farkas
G4.Hámnri-Hámori
65.0ezsö-M atuszka
B6.Fliás-Klein
67.M észárns-Vajda
68.Csikús-Konkoly

0
-3
-1 0
-1 4
-1 4
-1 5
-1 8
-1 8
-2 2
-2 3
-2 9
-2 9
-3 1
-3 7
-3 7
-3 8
-4 2
-4 3
-4 4
-5 1
-5 6
-6 6
-7 1
-7 7
-8 8
-9 1
-9 9
-1 2 8
-1 4 0
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A pénz boldog itt

A pénznek helye van.
Jobb helye már nem is lehetne. Vigyázunk rá. Foglalkozunk vele.
Szakembereink gondoskodnak arról, hogy akkor is kamatozzon, amikor
Ön pihen. Pénze 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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Bemutató
Lausanne-ban (2)
Felkészülés az Olimpiára
A magyar bridzsezők előtt is ismeretes,
hogy a bridzs kis szerencsével előbbutóbb elism ert olimpiai sportág lesz és
felkerül a téli olimpiai játékok m űsorá
ra. A Bridzs Világszövetség és a N em 
zetközi Olim piai Bizottság illetékesei
immár évek óta közösen fáradoznak a si
ker érdekében. A munka többek között
arra irányul, hogy a bridzs mind széle
sebb körben ismert és elism ert sporttá
váljon. Az idén szeptem ber 20-a és 24-e
között Lausanne-ban. a Nemzetközi
Olimpiai M úzeum ban második alkalom 
mal rendezték meg a Nemzetközi O lim 
piai Bizottság Nagydíjáért kiírt bem uta
tó versenyt, közösen az Angelini K upá
val. Az előbbin a tavalyi versenyhez ha
sonlóan m eghívott nemzeti válogatottak
vettek részt, utóbbin E urópa és az Egye
sült Állam ok legjobb hölgyei m érték öszsze tudásukat. A küzdelmekről M ark
H orton szerkesztésében ismételten napi
bulletin ad o tt tájékoztatást. A Bridzsélet
most ennek alapján ad közre szemelvé
nyeket.
A férfiak meghívott mezőnyében a ta 
valyi két döntős, Brazília és Kína, vala
mint Franciaország, Olaszország, az
Egyesült Államok és Hollandia csapata
kapott helyet. A brazilok kitűnően kezd
tek, korábbi döntős ellenfelüket, Kínát
25-2-re lelépték. Az eredményben a kínai
ak egy-két váratlan hibája is közreját
szott.

Érthetetlen hiba
Shi talán azóta is azon tűnődik: mi a csu
dának kellett a káró színt éppen úgy ke
zelnie, ahogy’ kezelte.
3. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Dél
♦ 108
V I0832
♦B
♦AKD654
♦652
----- í---- ♦AKB974
V654
VKD7
♦ 1083 Nl
R 4AK62
♦B987
n !♦ ♦D3
VAB9
♦ D9754
♦ 1032
A licit:

Ny
í
Villás Boas Yang
Dai
Chagas

K
Campos
Shi

D
Cao
Branco

passz
passz

kontra
4^

passz
4^
körpassz

3*
passz

Mint látható, a licit mindkét asztalnál
azonos volt. Campos a treff indulást lopta,
meghívott egy magas adut, majd magas ká
róval folytatta. Mikor Észak adta a bubit,
lehívta a második magas adut és kis káróval
folytatta. Tizenegy ütés 650 pontért. A má
sik asztalnál Shi rejtélyes okokból más játé
kot választott. A treff indulás sorsa és a
nagy pikk hívás azonos volt,
de a felvevő a harma
dik ütésben az ász
király mellől kis ká
rót hívott.
(Folytatás
a 3. oldalon .)
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Ülést tartott az elnökség
A Magyar Bridzs Szövetség elnöksége ok
tóber 5-én ülést tartott. Meghallgatta
Nádasi Tibornak, az Ellenőrző Bizottság
(EB) elnökének beszámolóját a közgyűlés
után megalakult testület munkájáról.
Nádasi Tibor kiemelte: az EB feladatának
tartja a szövetség választott testületéi be
számolóinak átvizsgálását, valamint a fő
könyv ellenőrzését, méghozzá visszame
nőleg, a legutóbbi ellenőrzés időpontjáig.
Az EB meg kívánja vizsgálni a tagdíjfizetés
helyzetét is. Em ellett foglalkoznak majd a
szakszövetséggé alakulás feltételeivel és
lehetőségeivel, és elő kívánják segíteni e
folyamat sikeres véghezvitelét.
Az elnökség jóváhagyta az EB választott
munkarendjét, és örömmel nyugtázta a
testület kezdeményezéseit és aktív mun
káját.
Az Európai Bridzs Liga új vezetőségével
az elnökség döntése értelm ében Homonnay Géza veszi fel a kapcsolatot. Az EBL
új női bizottságot is alakított. Az elnökség
felkérte Welker Katalint, hogy az MBSZ-t
a testületben képviselje. A játékos vállalta
a feladatot.
Az elnökség foglalkozott Szalay György
fegyelmi ügyével is. E rről lapunk 14-16.
oldalán számolunk be.

Bridzsezok a Hegyvidékben
Az idén májusban megalakult a Hegyvi
dék Sportegyesület bridzs szakosztálya, el
sősorban azzal a céllal, hogy igazolt játé
kosainak hátteret terem tsen a hazai és
külföldi versenyeken való eredményes
részvételhez. Januárban igen vonzó díjak
kal versenyt is szervezünk, amelyen remé
nyeink szerint nem csak magyar verseny
zők indulnak majd. Kezdő tanfolyamunk
mellett a női játékosok számára felsőfokú
tanfolyamot is szerveztünk. Terveink kö
zött szerepel licitverseny, hiánypótló kiad
ványok megjelentetése, valamint játékosa
ink állandó képzése. A szakosztály már
tagja az MBSZ-nek. További információk
Nádasi Tibortól kérhetők napközben a
459-2280-as telefonon.
N. T.
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Bemutató
Lausanne-ban (2 )
Felkészülés az Olimpiára
(Folytatás a 1. oldalról.) Chagas ütött a bu
bival és kijátszotta a kör nyolcast. Mit
volt mit tenni, a felvevő a királyt adta,
Branco pedig kihagyta az ütést. Ü thetett
volna és hívhatott volna kárót, amit part
nere ellop, de ezzel feladta volna máso
dik kör ütését, hiszen a vesztő kör a káró
ra eldobható lett volna. A felvevő ütés
ben maradván - érthetetlen hiba - lehúz
ta a káró ászt. Chagas lopott meghívta a
következő kört 13 IMP-vel gyarapítva ez
zel a brazilokat.

Chagas ismét megvillant
A negyedik leosztásban Chagas és Shi
újabb párviadala zajlott le.
4. leosztás, ált. beli, osztó: Nyugat
♦A10752
VKD54
♦DB2
*7
----- j-----4K D 8

*3
VA986
NY
X YB107
♦A106
485
* 109652 ----- “---- l*A K D 8 3
♦B964
V32
♦K9743
*B 4
Mindkét asztalnál Kelet játszott 3 szánt,
miután Észak-Dél többször is közbeko
tyogott pikkel. A nyílt terem ben a brazi
lok könnyen teljesítettek, miután Észak
az első körben Dél pikk tám adását meg
ütötte az ásszal és pikket hívott vissza. A
másik asztalnál a pikk négyes indulásra
Chagas Északon a tízest tette. Nagyon jól
kikalkulálta a felvevő lapját megsejtvén,
hogy király-bubi-kicsinél többnek kell
lenni nála. A kínai felvevő ütött a királylyal, lehívta a treff ászt és körbeengedte a

kör bubit. Ezt Chagas vitte a királlyal és a
káró bubit hívta vissza. A felvevő ezt ki
engedte csakúgy mint a következő kárót,
s a harm adik kárót ütötte az ásszal, kezé
ből eldobván a pikk nyolcast. Treffel kéz
be ment és m egadta a második kör
impasszt. A következmények immár könynyedén kiszámolhatok.

Bátraké a szerencse
Azért a kínaiak is írtak jó partit ezen a
mérkőzésen.
7. leosztás, ált. beli, osztó: Dél
^ VD43
♦A D 10752
*10954
♦ 109
----- í----- 4KD8765432
VB852 „„
„ V♦KB43
498
*632 ----- ------ *A 7
♦AB
VAK10976
♦6
*K D B 8
A licit a nyílt terem ben:

Ny
í
Villás Boas Zhang

K
Campos

D
Liu

passz
passz

44
passz

1*
passz
6V

24
64

A zárt terem ben:

Cao

Chagas

Yang

Branco

passz

24

44

körpassz

ív

A nyílt teremben precíziós treffet játszó
kínaiak nem hagyták magukat kizárni.
Észak persze úgy vélte, káró lesz a felvétel,
Dél azonban a hatos magasságon megtalál
ta az igazi színt. Mark Horton a bulletinben
úgy vélte, hogy a hat kör ellen a káró indu
lás jóformán természetes lett volna, és mint látható - jókora zavarokat okozott vol
na. De a való élet más, Nyugat a pikk tízes
sel támadott. A felvevő nagyon óvatos volt.
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Ütött az ásszal és a kezéből hívott magas
kört. Látván a gálád a kör elosztást, megad
ta a káró impasszt és eldobta a káró ászra
vesztő pikkjét. Majd fellopott egy kárót és a
kör tízest hívta, amivel ütött. A kör dáma le
játszása után káróval tért vissza a kezébe,
elvette az ellenfél utolsó aduját és csak a
treff ászt adta ki. A másik asztalnál a négy
pikk persze egyszer megbukott, ámde ilyen
a sors. A kínaiak gyarapodtak jónéhány
meccsponttal.

Kis licitóra
És még mindig a kínai-brazil meccsről,
amelyen ezúttal a brazilok tarto ttak licit
bemutatót.
24. leosztás, ált. mans, osztó: Nyugat
4VA8
♦K10742
*K D 9643
♦843
----- i-----4X1072
VK974
VB 102
♦D95
NT
K 4B863
*B52 ----- 1-----1*107
4ADB965
VD653
♦A
*A 8

Lauria hibázik
A selejtezők idején a francia-olasz mécs
esén esett meg, hogy az európabajnok
L auria nem éppen tipikus ellenjátékhibát
vétett.
3. leosztás, K-Ny beliben, osztó Dél
4D5
VK652
4AD42
*D53
4KB109874 ----- j------ 463
1
VA9743
VDB8
4953
Ní
*47
* ___ ?____ *A 9764
4A2
¥10
4KB1086
*KB1082
Licit a nyílt teremben

Licit a nyílt teremben:

Ny
í
Villás Boas Zhang

K
Campos

passz
passz
passz
passz

passz
14
passz
2V
passz
34
körpassz

14
2*
3*
3 szán

val és Nyugat királyát vitte az ász. A fel
vevő m ost a káró ásszal az asztalra ment,
ledobta a vesztő kört a pikk ászra, lopott
egy kört, majd lopott egy kárót az aszta
lon. Lehívta az adu ászt, kézbe ment pikk
lopással, kiaduzott és m ár csak egy kárót
adott ki. A nyílt terem ben a kínaiak bo
nyodalmak nélkül ütöttek tízet és talán
azt gondolták, egál partiban ülnek.

D
Liu

Ny
f
De StM arie Angelini

K O
Bompis

Sementa

24
passz
passz

passz
passz
kontra

24
4*
44
körpassz

Bítran

34
44
54

A zárt terem ben

A zárt teremben:

Cao

Chagas

Yang

Branco

passz
passz
passz
passz

1*
2*
34
44

passz
passz
passz
passz

14
24
3V
6*

A brazilok két káró licitje a zárt terem 
ben mesterséges volt és gémforsz. Kelet a
kör bubival indult, Chagas fedett a dámá

Versace

Voldoire

Lauria

14
24

kontra
34

14
rekontra 2 *
passz
3 szán

Dél a nyílt teremben ügyesen elkerülte a
három szánt. A kontrázott öt káró ellen
Nyugat, látván a treff lopást - éppen mert
Dél nem játszott három szánt - a pikk né
gyessel indult és ezzel megoldotta a felvevő

5
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minden problémáját. Az öt káró buktatható
lett volna természetesen, ha Nyugat körrel
indul, Kelet üt az ásszal, lehívja a treff ászt,
majd meglopatja partnerét. Ám ha Nyugat
a kör dámával indul és azt Kelet nem üti át,
a felvétel már elvehetetlen. Nyugat termé
szetesen folytatja a kör bubival, a felvevő
lop és háromszor aduzik az asztalon végez
vén. Keletnek tartania kell valamennyi
treffjét, viszont ha megszabadul két kőrjétől, a felvevő egy hívással magasra lophat
ja a kör királyt. Ha viszont Kelet pikket dob,
a felvevő lehívhatja a pikk ászt, és a treff ász
kiadása után Keletnek nincs jó hívása.
A másik asztalnál a franciák három
szánban landoltak és Nyugat eltalálta a jó
kör indulást. Versace ütésben maradt a
kör dámával és a kör bubival folytatta.
Lauria ezt átütötte az ásszal, ami korrekt
játék, ha a felvevőnek eredetileg kör tízes
nyolcasa volt. Mikor a felvevő a második
m enet körre treffet dobott, minden vilá
gos volt. Lauria azonban alighanem félig
szundikált és véletlenül a kör hetest hívta
vissza. Mellényúlt. Nyugat ütött a nyolcas
sal és a felvevő ezt követően már csak a
treff ászt adhatta ki. Az olaszok az asztal
hoz hívták a teremvezetőt, aki biztosította
őket mély együttérzéséről.

Ha a partner nem se g ít
A franciák - jóindulatú játékosok lévén még ugyanazon meccsen visszaadták ezt
a kis segítséget az olaszoknak.
16. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Nyugat
*1098654
V9
♦A10
*KD103
♦A D
----- f----- *KB72
VKDB8532
VA106
♦65
NI
R 40894
*B 2
L- B___ 1*54
*3
*74
♦K8732
*A9876

A licit a nyílt teremben m ódfelett tanul
ságos volt.

Ny
í
De StMarie Buratti

K
Bompis

D
Lanzarotti

4*

kontra

körpassz

4*

A szerkesztő a következő megjegyzést
fűzte a licithez: „bizonytalan vagyok abban,
hogy milyen jelzővel lehet jellemezni
Buratti licitjét”. Kéri mindazokat, akiknek
ötlete van, továbbítsák e-mail-en a
www.bridge.gr címre. Mindazonáltal Észak
mindössze kettőt bukott, ami lapját látva
nem csekély mázli.
A másik teremben az olaszok KeletNyugaton négy körig jutottak. Észak a
treff királlyal támadott, s D él a kilences
eldobásával nem kívánta bátorítani a
folytatást. Elemzők szerint most Észak
akkor játszott volna jól, ha lehívja a káró
ászt és azután folytatja a treffet. De nem
ezt tette, hanem egyszerűen folytatta a
treffet. Dél ezt átütötte, és csuklóból
meghívta szingli pikkjét. A felvevő ezek
után betakarította 11 ütését, és köszönet
tel helyezte tokba a lapokat.

Három m eccspont
Kisszlem és nagyszlem ritkán szokott há
rom meccspontot jövedelmezni. Az olasz
amerikai mérkőzésen mégis ez történt.
5. leosztás, É-D beliben, osztó: Észak
*A
VAD 10974
♦KD105
*K 6
♦KB86542 ----- j----- 1*109
VK863
'
VB2
♦HT
1 4B6432
*32
?__ *B 974
*D73
V5
♦A987
* AD 1085
Az amerikaiak, akik minden jel szerint C
csapatukkal vettek részt a bemutatón,
nemigen remekeltek, ezúttal is beérték hat
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káróval. Ráadásul az 5-0-ás káró elosztás
megpróbáltatásával nem tudtak megbir
kózni és a felvételt egyszer megbukták. Az
olaszok erőteljesebb licitvezetés után hét
káróban landoltak. M indkét asztalnál a
pikk tízes volt az indítókijátszás. A felvétel
teljesíthető. A bulletin szerint nem kelle
nek hozzá nyílt lapok. Amikor a felvevő a
káró király után látja a rossz aduelosztást,
megszámolhatja, hogy szüksége van négy
treff ütésre és a sikeres kör impasszra. A
pikk ász és a káró király után tehát le kell
hívni a treff királyt és impasszt kell adni a
treff bubi ellen. Majd meg kell adni a kör
impasszt és a kör ászra el kell dobni egy
rossz pikket. A végállásban az ötödik treffet a káró dámával lopván elfogható Kelet
bubija. Lauria azonban kettőt bukott a fel
vételben, így sikerült az amerikaiknak ezen
a szlemen három meccspontot nyerni.

A gyenge kettes
Sokan esküsznek a gyenge kettes licitek
szabályaira, mások viszont lazább köve
telmények szerint is hajlandók egy-egy
ilyen védekező licitet leadni.
Az olasz-amerikai meccsen esett meg a
következő eset.
23. leosztás, ált. beli, osztó: Dél
♦B65
VD764
♦652
♦K 105
♦A
•------*D43
VAK1053
1
V82
♦A73
"Y
K ♦KD8
♦B832
P
*A 974
♦K 109872
VB9
♦ 1094
*D 6
Licit a zárt terem ben:

Ny
É
lanzarotti Woolsey
kontra
kontra

rekontra
körpassz

K O
B uratti

Stewart

passz

24
2é

A nyílt terem ben:

Robinson

Lauria

Boyd

Versace

IV
3*

passz
passz

2<£
3 szán

passz
passz
körpassz

A nyílt terem ben Dél a pikk tízessel in
dult. A felvevő ütött az ásszal és meghívta
a treff kettest az ötöshöz, a kilenceshez és
a dámához. Dél most megadta a felvevő
nek a nyolcadik ütést, mert újabb pikket
hívott. Kelet egy bukással elégedettnek
látszott, mert nem számított arra, hogy a
túloldalon Dél -800-ért vesz fürdőt. Gyen
ge kettes - kinek-kinek ízlése szerint.
Az elődöntőbe végül Brazília, Kína,
Olaszország és Franciaország jutott. Ez
zel egyidőben kezdődött meg az Angelini
Kupa, a hölgyek küzdelme az olasz
Angelini G roup által felajánlott trófeá
ért. A 60 leosztásos döntőt pedig Olasz
ország csapata nyerte a brazilok ellen
140,3:85 arányban. A 3. helyen Franciaország csapata végzett, amely 76:28-ra bi
zonyult jobbnak a kínaiaknál. A földré
szek küzdelméből az európai hölgyek ke
rültek ki győztesen 278:210 arányban.

Olasz rakéta rajt
15. leosztás, É-D beliben, osztó: Dél

♦K9765
VD1074
♦

*D 8
VK8
♦ KD8732
♦K B 7
----- i-----éB32
U¥
VA9652
K ^954

♦ 10962

-----?---- l * D4
♦A104
VB3
♦AB106
♦A 853

A zárt terem ben az olaszok beérték 1
szán - 3 szán pároslicittel és ütöttek 11et. A nyílt terem ben a brazilok vitték a
prímet:
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Ny
Lauria

f
Chagas

K
Versace

D
Branco

1*
14
24
24
34
passz
3¥
passz
3 szán
passz
4*
passz
44
passz
4 szán
passz
5 <4
passz
64
körpassz
Kelet lekapta gyorsan a kör ászt, Cha
gas pedig hiába bűvölte az ellenfeleket,
ezt a felvételt még a brazil mágus sem
tudta teljesíteni. 13 meccspont az ola
szoknak.

Brazil szundi, olasz szlem
A 17. leosztásban a brazilok vagy túl mo
hók voltak vagy szundikáltak (ez utóbbi a
valószínűbb), az olaszok viszont szlemet
mondtak és meg is játszották.
17. leosztás, ált. mans, osztó: Észak
4AK7
¥5
4A10854
*KB92
4B10862 ----- j----- 14953
¥74
„v
„ ¥KD1082
476
* 4B93
4A853
----- ------ 1<4107
4D4
¥AB963
4KD2
*D 64
A licit a nyílt teremben:

Ny
Lauria

t

Chagas

14
passz
kontra
A zárt terem ben:

Campos

flngeliní

K
Versace

D
Branco

1¥
passz
körpassz

Vilass Boas Sementa

1*
1¥
kontra
passz
24
passz
2¥
passz
3*
passz
34
passz
34
passz
4¥
passz
44
passz
64
Az egy kör - mi tagadás - megbukott
mindjárt kétszer - háromszázért. A szlem
ellen Kelet a kör királlyal indult. A felve

vő ütött, tesztelte az adut, majd látván,
hogy az 3-2, nem volt más feladat, m int
ügyelni arra, hogy csak egy treffet adjon
ki. 12 meccspont az olaszoknak.
Végezetül a hölgyek küzdelmeiből is
álljon itt egy parti, amelynek a bulletin

A Sabine Auken Show
címet adta.
24. leosztás, ált. mans, osztó: Nyugat
4D 3
¥10643
4D10
♦K D B108
4 AB 1097 ----- j-----1464
¥87
„ ¥AKB95
4K98
4A43
----- “---- *A43
*972
4K852
¥D 2
4B7652
*65
A licit precíziós treffben:

Ny
f
von Arním Berkowitz

K B
Auken
Sanders

passz
14
24
3 szán

1*
2¥
2 szán

passz
passz
passz
körpassz

passz
passz
passz

Dél kis káróval indult, Észak rátette a dá
mát, Sabine pedig ütött az ásszal és pikk
impasszt adott. Észak vitte a dámával és ki
hívta a káró tízest. (Jobb ellenjátéknak tű
nik, ha előbb a treff királyt játszotta volna
ki, megelőzendő, hogy a felvevő pontosan
kiszámolhassa az elosztást.) Mikor a káró
tízessel ütésben maradt, meghívta a treff
királyt, majd a treff dámát. Sabine most
ütött az ásszal és megadta a következő pikk
imapasszt, lejátszotta a pikk ászt és kiadta
az ütést Délnek pikkel. Dél, nem lévén
jobb ötlete, káróval visszatette a felvevőt az
asztalra. Észak most meghívta az utolsó
pikket és tisztán állt előtte a helyzet: most
már mind Északnál, mind Délnél csak kétkét kör maradhatott. A kör szín - m ond
hatni - klasszikus beszorítás áldozata lett.
Show - Sabine Auken módra.
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Nyárutó Tatán
Az immár - m ondhatni - hagyományosan
családias tatai versenyt nem fogadta ke
gyeibe az időjárás. Egyéb ismert okok
mellett talán ez is oka volt annak, hogy is
m ét csak szerény létszámban gyűltünk öszsze Tatán. Az utolsó idei nyári verseny
mindazonáltal kellem esen telt el. A gép a
párosverseny első fordulójában osztotta
ki ezt a feladványt, am elyet a harminc
Észak-Dél párból mindössze háromnak
sikerült eredm ényesen megoldani:

ki kell hagyni. Ámde a felvevő teljes jog
gal képzeli a treff ászt a közbeszóló Kelet
hez, következésképp az első pikket meg
üti az asztalon a dámával és így bontja a
treffet. Ez pedig nem nyer. (Mellesleg egy
helyen Észak 660-at írt, de ez sem lett a
legjobb írás, mert a másik körben egy m á
sik Észak négy treff kontra plusz egy szű
rért 910-et írt.)
A másik - számomra - emlékezetes ki
osztás ismételt példázat arra, hogy a
bridzsjátékot nem pontokra, hanem üté
sekre játsszák.

1. ford., 21. leosztás, É-D beliben, osztó:
Észak
4K73
V5
♦A96
4K D B 853
495
----- f------I4AB10642
¥B 10842
1
VK96
♦54
Ní
K 40882
*A972
___ ü___ * 4D 8
VAD73
♦ K1073
4*1064

2. ford., 12. leosztás, É-D beliben, osztó:
Nyugat
496
VB1095
♦AD103
♦A 64
4A75432 ----- j---- |4 D 8
VD73
HV 1 u VAK864
♦ KB7
NI
* 49852
*K
11
1*107.
4K B 10
V2
♦64
4DB98753

A licit a mi asztalunknál emlékezetem
szerint a következőképpen zajlott le:

A licit a mi asztalunknál:

Ny

É

K

D

Ny

f

K

D

14
passz
passz

kontra
24
3 szán

kontra
passz

rekontra
passz

3*
44*

passz
passz

1*4
2£
2 szán

14
34

Pikk tízes tám adásra a felvevő becsület
tel kettőt bukott. A kiosztásból 18 asztal
nál játszottak szanzadut, egy kivételével
mindenki hárm at m ondott, de csak há
rom asztalnál teljesítettek, egy helyütt pe
dig felírták a két szánért a 120-at. Ép el
mével gondolkodó játékos ezt a felvételt
pikk indulásra valószínűleg mindig elbukja, jóllehet - amint a nyílt lapokból látható
- különösebb bonyodalm ak nélkül lehet
kilencet, illetve a kör impasszal tízet ütni.
Csak az első pikket asztalon is, kézben is

A teljesített 11 ütés éppen csak átlagot
ért. Ö t treffet senki nem licitált, de egy
Észak-Dél kontrával, szűrrel teljesített, s
három felvevő m egtalálta a jó három
szanzadu felvételt. Észak a három treff li
cit alapján megszámolhat hat-hét treff
ütést. A káró ász lehet a nyolcadik, (a dá
ma a kilencedik), s ha Délnek van pikk
fogása, indokolt a három szán bem ondá
sa. A kérdés már csak az, mikor és ho
gyan lehet tudomást szerezni Dél pikk
ütéséről? Talán ha Nyugat a második m e
netben passzol. Észak adhat pikk felüllicitet. Mindenesetre m indhárom asztal
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nál Dél volt a felvevő a szánban. A felve
vőjátékot már elég nehéz elhibázni. Egy
felvevő tizenkettőt, egy tízet, egy pedig
kilencet ütött a szánban.
I.R

Az asztalnál Totya belopott a biztos
aduütést jelentő dámája mellől és treffet(!) hívott. A tripla síkén hívásra a fel
vevő tehetetlen, mert a teljes kiosztás a
következő volt:

♦Ax
VAB7xxx
♦AKx
*Dx

Kínai ellenjáték
A tatai csapatversenyen szenvedő alanyai
lehettünk Tóth István (alias Totya) „kí
nai” ellenjátékának.
Általános beliben Észak helyén ültem,
a felvétel 4 kör, Totya volt Kelet:
----------- |* K
„ ¥D 8x

D
* xx
L— “---- l*B109xxxx
♦DBxxx

VIOx
♦BlOxx
*Kx
Indulás a treff bubi vagy tízes, az asztal
ról kicsi, a partnertől is, a felvevő üt a dá
mával. Treff vissza, a királyt üti az ász.
Pikk következett, ütött az ász, majd kis
pikk Északról... Hogyan tovább?

*109xxx

VK9

----- í----- *K

M¥

„ VD8x

♦Dxxx

♦Ax

4xx

---------- l*B109xxxx
♦DBxxx
yiox
♦BlOxx

*Kx
Nincs menekvés. H a az asztalon kicsi
vel lopok, a 9-es kikergeti a bubit, majd
adu ász, adura az újabb treff elvágja az
asztalt és egy káró kiadó. H a Nyugatot
ütni hagyjuk, a pikk hívásra elszökik az
adu dám a, és így tovább...
H át nem egyszerű?!

Falus Gábor
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Gyomaendröd
Gyomaendrődön a párosverseny 2. for
dulójában vettük kezünkbe a következő
lapokat:
26.

leosztás, ált. beli, osztó: Kelet

♦ 10743
*D732
♦6
*B865

♦AK965
*A 54
♦K98
*D 3
1--- ♦DBS
1
*986
N' n " 481074
?__ *K 72

♦2
*K B10
♦A D 532
* A 1094
Kerekes Zsuzsa-Varga Sándor az
l^ -2 4 -2 s z a n -3 ^ -3 4 licitkezdés után az
esélyes 6 káró felvételt játszotta. A kör
hármassal indultam, am it a felvevő a ke
zében megütött. Pikk ász, pikk lopás, ká
ró ász, káró dám a lehívása után kiderült a
rossz aduelosztás. M ost a felvevő kör ki
rály kis kört hívott az ászhoz, majd pikk
királyt és kis pikket hívott. Ezt kézben
lopta, az adu királlyal visszament az asz
talra és a következő végállás alakult ki:

adott partiban ez történt).
Ez a felvevőjáték csaknem topszkórt
ért, a 6 kárót szinte mindenki elbukta (1
treff és 1 adu kiadásával), csak néhány
asztalnál teljesült a felvétel treff indulás
ra a treff eltalálásával. Kerekes ZsuzsaVarga Sándor a párosversenyen a 2. he
lyen végzett (ennek a partinak is köszön
hetően) majd a Nagy Elly-Varga István
párral kiegészülve megnyerték a csapatversenyt.

Argay Gyula

PULA 1999.
A legnagyobb magyar versenynek eleddig az
idén a pulai fesztivál bizonyult. A kellemes,
nyárvégi időben megrendezett versenyen több
magyar játékos szerepelt, mint itthon bárme
lyik versenyen. S ami szembetűnő, játéko
saink igen jó eredményeket értek el, különö
sen Szilágyi László és Argay Gyula villogott,
utóbbi két számban is diadalmaskodott, a
nyílt csapaton pedig tagja volt a második he
lyezett együttesnek. O erre a kiosztásra emlé
kezett e versenyről:
A nyitó BUTLER-páros első partijában
az ellenfelünk rögtön szlemet licitált:

♦9
V

♦-

♦*D 3
-------------♦_

*2
♦*B 8

í

* -

n

« ♦B
»K 7

NY

*♦♦•A 109
A pikk kilences hívására csak egy ütést
ad ki a felvevő. Treff dobás esetén egysze
rűen a treff ász még üt, míg lopás esetén
el kell hívnia a treff király mellől (az

♦ 1092
*K97
♦AK82
*B109

A licit:

Észak

Dél

1*8>
3^
64

1^
4*
passz

♦AKB3
*632
♦5
*A K 762
j----- ♦ á
E
*10854
HY
K 4B7643
n
* 854
♦D8765
*A D B
♦D109
*D 3
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Ellenfelünk néhány m ásodperc alatt el
jutott az esélyes szlemig. Nyugat lapjából
a káró ásszal indultam, majd a káró ket
test hívtam. A felvevő néhány másodperc
gondolkozás után az asztalon lopott
(vagyis a hívást nem m erte a kézi dáma
felé elengedni), és kettőt aduzott. Ezután
treff dám át és treff hármast hívott az ász
hoz, am ibe a tízest és a bubit tettem .

♦ 10
*K97
♦K8
*9

*B
*632
♦*K76
----- j— ♦ —
MV
*1085
Ní
* *B76
___ ü___ 1 * 8
♦D87
*ADB
♦D
*-

Ebben a helyzetben kb. 5 perc gondol
kozás következett. A felvevő nem mert
rájátszani az eredetileg 3-3 treffre, ha
nem inkább a kör impasszban bízott, és
bukott egyet.
A felvevő itt választás előtt állt: ha elve
szi az utolsó adut, majd a treff királyt hív
ja és a treff nem 3-3, akkor elbukja a p ar
tit (még jó kör impassz esetén is) hiszen
nem tudja kétszer impasszolni a kört. (A
fenti állásban az 50 %-os kör impassz
jobb esély, mint a 3-3 treff.)
Ha a 2. ütésben nem kis kárót hívok,
hanem bármi mást, a felvevő könnyen
teljesíteni tudott volna, hiszen aduzás
után a treffet ki tudja próbálni, és ha a
treff nem 3-3, akkor a kör impasszt két
szer meg tudja adni. Ez a parti 13 pontot
hozott, és ennek is köszönhettük, hogy
megnyertük a nyitó párost.
Azért látható, hogy a káró ász, kis káró
(amit a felvevő ellop) után a legjobb felve
vőjáték nem a kör impassz, hanem a treffkőr beszorítás. Két menet aduzás után kör
az ászhoz, káró lopás, treff a dámához és
következnek a magas aduk. A végállás:

í

*♦*A K 76

0
*7
------------ *D B
♦*3
A pikk hetesre az asztalról kis treffet
dobunk, és teljesítjük a felvételt, ha a
treff 3-3 (35 %) vagy ha nem 3-3, de a
hosszabb treffnél van a kör király (kb. 30
% - azért nem a m aradék 65 % fele, mert
picit valószínűbb, hogy a rövid treffnél
van a kör király).
Látható, hogy ez a játékmód csak alig
rosszabb, mint a treff 3-3 vagy kör impassz
együttes esélye (67 %) és sokkal jobb esé
lyű, mint az egyszerű kör impassz.

Argay Gyula

Budapesti Butler
Párusbajnokság
A Magyar Bridzs Szövetség az 1999-2000. évi
Budapesti Butler Párosbajnokságot a Ver
senyszabályzatban leírtak szerint rendezi
meg. A zsúfoltság enyhítésére a versenyt heti
három napon rendezzük (hétfőn, kedden,
csütörtökön).
helyszín: MBSz versenyterme Bp. VIII. kér.
Korányi S. u. 2. (SOTE étterme)
első játéknapok:
I/A és I/B osztályoknak kedden nov. 30.
II. és III. osztályoknak hétfőn nov. 29.
IV. osztálynak általában csütörtökön,
először dec. 02.
nevezési határidő: 1999. november 16.
A verseny főrendezője: Tarnay Gyula
1032 Bp. Kiscelli u. 16. Tel.: 3 689 952
nevezési díj:
I/A és I/B osztály 5000 Ft
II. és III. osztály 4600 Ft
IV. osztály
4200 Ft
(Ifjúsági pároknak 50% kedvezmény)
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íz

Budapesti CS.B.
-1999.
Megkezdődtek a Budapesti C sapatbaj
nokság küzdelmei. Később részletes be
számolóval szolgálunk majd, most csak
néhány leosztást adunk közre.
Amikor a 16-18 pontos 1 szanzadu in
dulás után az asztal 11 pontot hoz, az el
lenjátékos számára ritkán sikeres az ered
mény. Így történt ez az első' fordulóban is a
Fészek-Elasztron mérkőzésen.
♦843
VAB62
♦A932
♦ D 10

♦ 131076

----- f-----íéK.95

rD
♦ DB74
♦B943

V 1098754
NT
" ♦ÍO
----- ?----- *K 87
♦AD2
VK3
♦K865
♦A652

A felvevő Nyugat kis pikk indulása után
Kelet királyát kihagyta a 3 szanzadu felvé
telben. A pikk folytatást ütötte és ezután
felcsillant a remény az ellenvonal szám á
ra: a felvevő a káró ásszal ütött az aszta
lon. A következő káró hívást kiengedte, a
pikk folytatást ütötte. Kór király, kör ász
következett. A kör bubi hívás után körrel
kiadta az ütést Keletnek, aki korábban egy
kört eldobott. A körök lehívása után a treff
király mellől el kellett hívni, így a felvétel
teljesült. A felvevójátéknak volt alternatí
vája is. Ha Nyugat kapja meg az ütést ká
róval, a treff kényszerhívást kell m egolda
ni, hogy melyik figura van Nyugatnál ill.
Keletnél. Ha Kelet a második káróra nem
kórt dob, az első változat nem jöhetett vol
na számításba.
Jó licittel és rossz játékkal sikerült pon
tokat szerezni a felvevőnek az alábbi
szlemben. Osztó Dél. Ált. mans.

♦KD52
V 10875
♦ D95
♦ 105

♦A
VAK
♦A 108 763
♦AB 32
----- 7---- 1±1310964
uy 1
V9
NT
* ±134
H ♦K9876
♦873
VDB6432
♦K2
♦D 4

A licit
0

É

2V

2 szán*

3±**

6V

körpassz

*kérdés
**jó lap

Dél kissé optimistán jó lapnak ítélte 8 fi
gurapontját, az ítélet az asztalt látva helyes
nek bizonyult. A pikk indulás után az adu
ász, király következett. A káró király kézbe
menetel után két adu hívás következett, az
asztalról könnyelműen két treff távozott. Ez
volt a hiba! Ha ugyanis a káró elosztás ked
vezőtlen, még segíthet a treff impassz. A
magasításhoz azonban két átmenet szüksé
ges. Nyugat azonban a kis treff hívásra a ki
rályt teszi, a dámára pedig a kis treffjét. így
csak egy treffet szabad eldobni. Jelen eset
ben a rossz játék egy szűrt eredményezett,
amire nem igazán volt szükség a másik asz
talon játszott 6 káró mínusz egy után.
A híd lebontása eredményezte az alábbi
ellenjáték sikert. Ált. beli. Osztó: Észak.
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♦64
♦KD1093
♦ 102
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A pénz boldog itt

Nemcsak a húszéveseké
Tied a világ. Hangos zene, utazás, bará

hogy biztonságban élhess? Akit érdekel

tok. Kit érdekel, hogy mi lesz harminc év

annak már most megnyugtató megoldást

múlva? Amikor halkabb a zene, kevesebb

kínál az MKB Nyugdíjpénztár.

a szórakozás, mélyebbek a barátságok.

Gondold meg és dönts úgy, hogy 60

Kit érdekel, lesz-e elég erőd és pénzed,

évesen is tied legyen a világ!

M agyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 Budapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959

R t.

14

BRIDZSÉLET

A licit:
É
K
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Bulletin az I.B. és a II. osztályról
D
3 szán

14

Ny
körpassz

Dél jobban járt volna, ha passzol és vár
a sorvégi kontrára. így a pikk tízes indulást
ütötte a bubival és a treff nyolcast elenged
te. Kelet ütött a bubival és kó'rt hívott. A
felvevő' ezt megütötte és a treff figurát ját
szotta, amit Kelet kihagyott. Nyolc ütés
lett a vége.
Kis partiban is lehet írni. É-D beli.
Osztó: Észak.
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*2 nemes szín

A rossz ellenjáték következtében a pozi
tív írás Délnek sikerült. Ugyanis nem ká
ró, hanem kór indulás volt. így a felvevő
az elárult pikk dám át könnyedén elfogva
teljesített. Hogyan kell játszan i káró indu
lás után? Ütni kell az ásszal és kórt kell
hívni az asztalról. Kelet üt és tehetetlen.
H a a felvevő ehelyett a treff ász-királlyal
kezd. hiába találja el a pikket, a negyedik
pikket nem tudja ellopni, mert Kelet kór
figurájával ütésbe kerül és lehívja a treff
dám át.

Csepeli Miklós

Hegedűs László, a II. osztály eredményei
nek összegzője és értékelője remek kiad
vánnyal egészíti ki munkáját: hétről hétre
bulletint szerkeszt és ad ki a játékosoknak.
A lapban közreadja az eredményeket, tájé
koztat érdekességekről, közöl több érdekes
játszm át, s elemzi a csapatok, valamint a
játékosok teljesítményét. Ilyen eddig tudo
m ásunk szerint nem volt. A Büdzséiét fo
lyam atosan követi majd a kiadványt, és
közérdeklődésre számot tartó információit
a szerkesztő engedélyével átveszi. A
Büdzséiét gratulál Hegedűs Lászlónak és
sok sikert kíván további munkájához.
Az információk egyébiránt követhetők az
Interneten is: a http://www.cs.elte.hu/
—hegelaci/bridge/ weboldalon.

Szalay György
fegyelmi ügye
Az M BSZ elnöksége f. év augusztus 3-i
ülésén - Oláh Lajos sporttársunk panaszát
megalapozottnak találván - Szalay György
sporttársunkat 1999. szeptember 1-től
2000. február 29-ig az MBSZ hivatalos
versenyein és az EBL tagországaiban ren
dezett versenyeken való részvételtől eltil
totta. Szalay György a határozat ellen pa
nasszal élt, s amint a mellékelt levél arról
tájékoztat, a bridzsezők jelentős része is
tiltakozott az eltiltás módja és ténye ellen.
Ezeket a leveleket most minden érdemi
változtatás nélkül közreadjuk:
SZALAY GYÖRGY LEVELE:
Tisztelt Elnökség!
1999. augusztus 13-án kaptam kézhez en
gem eltiltani szándékozó levelüket. (Meg
jegyzem, 15 éves tagságom alatt ez volt az
első levél, melyet küldtek nekem ...)
Az alábbiakban arra szorítkozom, hogy
mely jogi alapok miatt nem tudom - kéré
sük ellenére - elfogadni az Önök döntését.
Szövetségünk tevékenységét az Alapsza
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bály határozza meg, s Önök eljárásuk so
rán ezt, továbbá a jogi természetű ügyek
általános szabályait többször megszegték.
Részletezve:
1. Elfogadhatatlan, hogy valakinek az
ügyét távollétében tárgyalják. Ö nök sem
levelet, sem e-mailt nem küldtek nekem a
tervezett tárgyalásról, továbbá telefonon
sem értesítettek a helyszínről és az idő
pontról. Úgy gondolom, hogy ezeket nem
pótolja az Elnök „jó lenne, ha írnál vala
mit az egészről” magánközlése. Valószínű
leg nem véletlen, hogy bírósági tárgyaláso
kat sem szoktak telefon vagy e-mail útján
lebonyolítani.
2. Az MBSZ Alapszabályában nem sze
repel az a passzus, hogy bárkinek jogában
állna játékos versenyzési jogát felfüggesz
teni, nem szerepel az Elnökség jogai kö
zött, továbbá - abszurd módon - a Fegyel
mi Bizottság feladatai között sem. Ez
utóbbinak oka, hogy a többi bizottságtól
eltérően a Fegyelmi Bizottság hatásköré
nek leírása nem szerepel az Alapszabály
ban.
3. Példátlanul justizmordnak tartom,
hogy Önök nem hívtak össze - az Elnök
ségtől független - Fegyelmi Bizottságot
sem, hanem mint az előbb említettem,
Alapszabályban nem biztosított jogukkal
visszaélve - saját hatáskörükben, szemé
lyes meghallgatás nélkül ítélkeztek, s jog
orvoslatra sem adtak lehetőséget.
Levelemet a rendelkezésemre álló do
kumentum (Alapszabály) tanulmányozása
után írom. Nincs tudomásom arról, hogy
rám, a Szövetség tagjára más belső szabá
lyok is vonatkoznának. Amennyiben
egyéb írásba foglalt szabályok is segítik az
Elnökség munkáját, kérem azok mielőbbi
megküldését számomra.
A fenti okok miatt kérem ítéletük mi
előbbi visszavonását, s egy szabályos eljá
rás lefolytatását.
Tisztelettel várom válaszukat:
Szalay György
Budapest, 1999. szeptember 6.

B R ID Z S E Z Ő K L E V E L E :

Tisztelt Elnökség!
Mi, e levél aláírói, mint az MBSZ tagjai,
egyet nem értésünket fejezzük ki a Szalay
György ügyében hozott döntésükkel, és
ezért kérjük, hogy ezt a határozatot vissza
vonni szíveskedjenek!
Kérésünk indoklásaként előadjuk, hogy
1. Meggyőződésünk szerint jogszerűtlen
védelem és személyes meghallgatás nélkül
elítélni valakit egy olyan levél alapján,
amely önmagában is ellentmondásokkal te
li. Tisztában vagyunk azzal, hogy Szalay
György szóbeli felkérés ellenére sem írta le
a történteket, ez azonban nem indok arra,
hogy ne hívják meg az őt érintő tárgyalásra.
Úgy véljük, hogy egy telefonos meghallga
tás nem egyenértékű a személyes véle
ménynyilvánítás lehetőségével, illetve Oláh
sporttárssal való esetleges szembesítéssel.
2. A meghallgatás hiánya mellett jogsze
rűtlennek tartjuk, hogy az Alapszabályban
leírtak szerint fegyelmi bizottságnak kel
lett volna tárgyalnia az ügyet. Célszerű
volna mielőbb egy objektív, a szabályokat
ismerő fegyelmi bizottság létrehozása.
3. Nem látjuk indokoltnak, miért ez az
eset az, amikor kiemelkedő szigorral kel
lene eljárni. Eddig tudom ásunk szerint el
tiltást ennél sokkal sportszerűtlenebb ma
gatartás esetén sem kaptak a sporttársak.
Ha valaki azért, hogy a számára már esély
telen versenyekről rendszeresen félidőben
távozik, csak írásbeli megrovásban része
sül, ha valaki összeszólalkozhat, akár öszszeverekedhet más sporttársakkal minden
retorzió nélkül, kérdezzük mi, hogy az
adott döntés Szalay sporttárs esetében
nem szubjektív-e?
4. Teljesen egyetértünk azzal, hogy Sza
lay sporttárs viselkedése nem mindig és
nem mindenben felel meg az együttélés
írott és íratlan szabályainak, de az vesse rá
az első követ, akit még nem ragadott el az
indulat játék közben. ím e, itt a bizonyíték
erre, hiszen Oláh sporttárs is elvesztette a
bridzsasztalnál megszokott „nyugalmát”,
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mivel Szalay sporttárssal politikai vitába
keveredett, ahelyett, hogy a zsűri segítsé
gét kérte volna, hogy Szalay sporttársat
rendre utasítsa.
5. Véleményünk szerint célszerű lenne
figyelembe venni azt a körülményt, hogy
Szalay György m eglehetősen sok munká
val támogatta a hazai bridzs fejlődését. Az
elmúlt évek munkája és eredményei alap
ján nem vitatható, hogy ennek az éljáté
kosnak a válogatóversenyen ott van a he
lye.
6. A fentiek alapján azzal a kéréssel for
dulunk a tisztelt Elnökséghez, hogy dönté
süket visszavonni szíveskedjenek. Ellenke
ző esetben az Alapszabály szerint a köz
gyűlés összehívását kérjük.
Tisztelettel
az M B S Z tagjai (43 aláírás)
Budapest, 1999. szeptember 6.

Az elnökség Szalay György jogi képvise
lőjével folytatott hosszas tárgyalás után el
nöki döntő szavazattal 3 igen és 3 nem sza
vazattal határozatban pontosította a ko
rábbi fegyelmi határozatának a belföldi
versenyeken való eltiltásra vonatkozó ren
delkezését oly m ódon, hogy
Szalay György az 1999. szeptember 1. és
2000. február 29. közötti időszakban nem
vehet részt a Budapesti Csapatbajnoksá
gon, a Butler rendszerű párosbajnokságon,
az Országos Párosbajnokság selejtezőjén és
döntőjén, valamint a novemberi keszthelyi
versenyen. Az elnökség ezután Szalay
Györgyöt a pulai versenyen való részvétele
miatt a 2000. áprilisában sorra kerülő sop
roni versenyen való részvételtől is eltiltotta.
Szalay György teljes döntési joggal felha
talmazott képviselője, dr. Winkler Gábor a
döntést egyetértőleg tudomásul vette.

PIATNIK B u d a p e s t Kft. 1H3G B u d a p e s t N a g y szo m b a t utca 1.
T elefo n 3 8 8 - 4 1 2 2 , 3 8 8 - 4 1 2 3 FaH. 2 5 8 - 8 2 7 2
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Néhány szó a lányokról
Az eredmény: Mint talán tudjátok, a női
csapat az 1999-es máltai EB-n nem jól
szerepelt, 21 induló közül 19. lett. Az
okokat nem nagyon ismerem, sok min
denben lehetett hiba.
A felkészülés: Úgy tűnt, az előzetes fel
készülés minden korábbit felülmúlt, hi
szen valódi edzések voltak, valódi okta
tókkal. Persze, ez sem volt felhőtlen, mert
az oktatókat senki nem fizette meg (bár
olyik nem is vágyott fizetségre). Az el
nökség nem kívánt pénzt kiadni ilyen cé
lokra, így külön köszönet illeti Dumbovich Miklóst (aki teljesen ingyen) és Szalay Györgyöt (aki igen csekély ellenszol
gáltatásért) vállalta azt, hogy edzést tart
azon hölgyjátékosoknak, akik erre igényt
tartanak. Nem meglepő módon csak bu
dapestiek jártak az edzésekre.
A többlettudás persze remek dolog, de
azért nem kívánt vadhajtásai is lehetnek.
Az egyik pár például 3 (három!) nappal
az elindulás előtt akart még új konvenciót
beépíteni az egyébként is meglehetősen
bonyolult rendszerébe.
A költségek: A válogatóverseny megnye
rése utáni eufórikus állapotban is már fel
merült az a kérdés, hogy vajon ki tudjuk-e
fizetni az EB költségeit. Az elnökség „intel
me gyorsan, nyersen ért”: ők már eleve úgy
írták ki a válogatót, hogy csak az a csapat
jelentkezzen, amely biztos anyagi háttérrel
rendelkezik, mert bizony az MBSZ nem
fog fizetni semmit. Ezen a véleményen ak
kor is el kéne gondolkozni, ha végül is adományként - vállalták, hogy a két kapi
tány repülőjegyét állja a Szövetség. így az
tán meg kellett találni a módját, hogy vala
hogyan összekolduljuk a szükséges pénzt.
Váratlan, önkéntes segítőtársra találtunk
Beck Márti személyében, aki remek, új öt
letekkel állt elő, hogy bridzselő társaink
adakozó kedvét megnövelje. Rendezett egy
klubdélutánt, elárverezte a válogatott tag
jait, mindent megpróbált. Én nagyon opti
mista voltam, bíztam abban, hogy adomá
nyokból összejön az elégséges összeg, de

nem így történt. Sajnálatos, hogy pont
azok, akik a legjobb anyagi helyzetben van
nak, magánvagyonukból nem áldoztak
semmit vagy csak morzsákat az EB-re. Mi
előtt mindenki megsértődne, azért leírom,
hogy Marczona Mariann, Kása Mari és Ke
rekes Zsuzsa maguk fedezték a költségei
ket, tehát a szponzori pénzekből nem kér
tek semmit (hála nekik és férjeiknek), raj
tuk kívül pedig nagyon köszönjük (ABCsorrendben) Aczél Pál, Fogaras András,
Földi József, Szabó István és Zöld Ferenc
önzetlen támogatását. Külön köszönet ille
ti Kerekes Zsuzsát és Varga Sándort is,
mert - bár ők a közös pénzből egy fillért
sem kaptak - nagyon sokat tettek a célért.
Hiába lett volna azonban a rengeteg erőfe
szítés, ha az utolsó pillanatban Nádasi Ti
bor és Rásonyi György nem találnak egy le
hetőséget, és nem szerzik meg a XII. kerü
leti önkormányzat támogatását. Szeren
csénkre azonban ez „bejött”, így máris ké
szülhettünk az útra, amelyet az utolsó rész
letig ugyancsak Beck Márti szervezett ezért még külön köszönet jár.
A verseny alatt a csapat hangulata ért
hetően nem volt rózsás, de - hál'Istennek
- nem voltak veszekedések, egymásra
mutogatások. Akinek gyengébben ment,
m egpróbálta saját magában elintézni. Ezt
mindenképpen kedvezőnek tartom .
A partik: bemutatok néhány partit, ter
m észetesen a sikeresek közül.
Anglia ellen Kása Mari rem ekelt egy
felvevőjátékban:
23. leosztás, ált. beli, osztó: Dél

*D 432
V2
♦AB10
*K 8654

*K6
VK963
♦D9432
*97
----- 1---- 1*9875
1
VADB74
NI
R *K7
n 1* A 2
* AB 10
VI085
♦865
*DB103

BRIDZSÉLET

18
A licit:

0

Ny

É

K

passz
passz

14
3*

passz
passz
passz

IV
24
44

Az ellenfélnek persze nem jutott eszé
be a pikk király indulás (bár ekkor sem
nehéz a parti), az a d o tt kör indulás után
Mari szépen keresztbelopta a partit. Nem
írtunk rajta, m ert a másik asztalon a ké
sőbbi Európa bajnok csapat tagja,
Heather Dondy ugyanezzel a felvevőjá
tékkal teljesített.
Irtunk viszont H egedűs Orsi szép ellen
játékán az osztrákok ellen:
13. leosztás, ált beli, osztó: Észak
4B62
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*A K 7
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Az 1 szán indulás 12-14 pontot jelen
tett. A két kör ellen O rsi a treff ásszal in
dult. Partnerétől a tízest kapta. Ez - am el
lett, hogy a bubi helyzetét tisztázta - pá
ratlan számú lapot ígért, s így valószínű
volt, hogy a felvevő a dám ára dob majd.
Nem látszott sok esély a buktatásra, de
Orsi megtalálta. Kis kárót hívott; Eszter,
ütve a királlyal nem habozott azt vissza
hívni, lopta a következő menetet, majd
treffel újra Orsit hozta ütésbe. Most Orsi
meghívta negyedik káróját. Ekkor még
mindig teljesíthető lett volna a parti, ha a

felvevő kis aduval lop, mert Eszter mara
dék aduja nem lett volna elég a hetes felüllopására. A felvevő azonban az ásszal
lopott, és ezzel Orsinak kinőtt egy adu
ütése.
Ugyancsak az osztrákok ellen Mezei
Kati szép felvevőjátéka:
8. leosztás, ált mans, osztó: Nyugat
4K8
VD93
4K942
*K B 98
4965
------■------4AD32
VA10854
VK6
487
MT
* 4ADB6
___ ?___ *A D 2
*1054
4B1064
VB72
41053
*763
2
szán indulás után mindkét asztal 3
szánban kötött ki. Nálunk Dél a pikk bu
bival kezdett, ü tö tt a dáma. Látható, hogy
sok impassz ül, csak éppen nem könnyű
őket megadni. Kati hívott egy kis pikket
(hiszen az is lehet 3-3). Észak ütött, és a
technikailag legjobbat, a treff bubit hívta.
Ü tött a dáma, s Kati ekkor a káró dámát
hívta. Most Észak kis körrel próbálko
zott, Dél a bubit, Nyugat az ászt tette. Ez
a hívás azonban bajt hozott Északra, mert
m ár nem m aradt olyan lapja, amivel Délt
ütésbe hozhatta volna. Most Kati lehívta
a kör királyt, a pikk ászt, és a negyedik
menet káróval Északot hozta ütésbe.
Most Észak még lehívhatta a kör dámát,
de aztán m indenképpen meg kellett hív
nia a treffet, és így a felvevőt meg kellett
ajándékoznia a kilencedik ütéssel. Lát
hatjuk, hogy Észak nemigen tudott volna
mit tenni, előbb-utóbb hasonló helyzetbe
kerül. Nagy kör hívás sem segített volna,
hiszen az nem kevesebb, mint három kör
ütést ajándékoz. (És ha az ötödik ütésben
Észak kór helyett kárót hív vissza, akkor mi
van? A szerk.)
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A másik asztalon a felvevő csak nyolcat
ütött.
Az alábbi leosztásban Kerekes Zsuzsa
szépen védekezett a dánok ellen:

lfladimpex Bridzs
Napok

6. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Kelet

1999. novem ber4.-7.
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Zsuzsa a kézenfekvő kör indulást vá
lasztotta, s partnere jelzéséből megtudta,
hogy hiába ígért ő figurát, Kati mégsem
lát fantáziát a szín folytatásában. A felve
vő lehívta a káró királyt, majd kiengedett
egy kárót. Azazhogy csak kiengedett vol
na, ugyanis Zsuzsa ... kihagyta az ütést.
Talán még segíthetett volna a felvevőn,
ha most eltalálja a treff színt, és mindkét
kézből kicsit téve terem t magának né
hány ütést ebben a színben, de ettől meszsze volt. Harmadik és negyedik menet ká
rót hívott, ezt ütötte Zsuzsa, miközben
Kati mindig kört dobott. M ost Zsuzsa le
hívta a treff királyt, majd pikket hívott.
Ezt Kati ütötte, treff Ász, treffel letette a
felvevőt az asztalra, és hátradőlve várták
a buktató ütéseket.
A másik asztalon ugyancsak kör kez
désre a dán ellenjátékos m egütötte a má
sodik kárót, és így M arczona Mariann 5
káró, 3 kor és 1 pikk ütéssel kényelmesen
Szász György
teljesített.

HOTEL GRIFF
1113 Bartók Béla út 152
T:204-2666 Fax: 204-0062
Program:
novem ber 4.16.00 Csapatverseny nevezési zárlat november 4.17.00
Csapatverseny 1.-4. forduló (4x10)
november 5.15.30.Csapatverseny 5.-9.
forduló (5x10) november 6.13.00
Párosverseny - nevezési zárlat
novem ber 6.14.00 Párosverseny
I. forduló
novem ber 7.14.00 Párosverseny
II. forduló
november 7.19.30 eredményhirdetés,
díjkiosztás
Nevezési díj: csapatonként 5000 Ft.
(max. 6 játékos)
páronként 4000 Ft.
Díjazás:
Csapatverseny:
I. 40.000 F t.+ Vladimír Kupa
II.
20 000 Ft
III.
15 000 Ft.
IV.
10 000 Ft.
V.
5 000 Ft.
Párosverseny:
I. 40.000 Ft. + Vladimpex Kupa
II.
25 000 Ft.
III.
20 000 Ft.
IV.
15 000 Ft.
V.
10 000 Ft.
VI-X. 8000 Ft.
XI.-XV. 5000 Ft.
Információ: EcoSoft Kft.
(Marjai György)
T/Fax: 203-8657
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LICITFORUM 17.
Megoldások
1. Csapat, E-D beliben. Dél lapja:
4-, Y76543, ♦AB84, *A 932
Ny
24*

É
2 szán

K
34

D
?

* = gyenge

Mit licitálsz?
Licit
kontra
3 szán
4V
44

Szavazat Pont
10
100
1
70
3
60
1
60

A legnépszerűbb megoldás volt az infor
mációs kontra. A m ásodik legnépszerűbb
megoldás volt a büntető kontra, holtver
senyben a bármi-mást-csak-kontrát-ne vá
lasztással. Csakhogy a nem-kontrázók több
irányba osztódtak, miközben a büntető
kontrások koalíciót alakítottak az informá
ciós kontrázókkal, 5 így jö tt létre a szavazás
végeredménye.
Jakab Sándor: „K ontra. Remélem in
formatív. H árm as magasságon össze
emelt szín kontrája.”
Kovács Mihály: „K ontra. Ez kulcslicit
kontra, jelentése: 3 pikket licitáltam vol
na.”
Szőts Gábor: „K ontra. Ezt mindenkivel
per definitionem informatívnak játszom.
Nem is lehet más, a partnerem kiszámol
hatja: az előttem licitáló három játékos
nak együttvéve 11-13 pikkje lesz, tehát
nekem átlagosan egy ju t. Egyébként két
ütést hozok; p artnerem erős szánjából
csak futja három ra (ha benne marad a
kontrában)... Semmi sem garantálja,
hogy bármit teljesíteni tudnánk.”
Ha valaki megkérdezi tőlem, melyik a
jobb, büntetőnek vagy informatívnak já t
szani ezt a kontrát, akkor mindig eszembe
ju t a Mark Twain-idézet: „ Végre olyat kér
dezett, amire tudtam válaszolni, amit meg
is tettem. A zt m ondtam , nem tudom .”

Ilyenkor - éljen a demokrácia - mivel a
kontrázok mintegy 7:3 arányban informa
tívnak vélték/remélték, legyen is az. Mint
ahogy többen is említették, ilyenkor Délnek
úgyis tudotton kevés pikkje lesz.
Gál Péter: „Kontra. Mindenkinek nem
lehet pikkje!”
Keil Béni: „Kontra. A 3 pikk bemondás
után partnerünk már tudja nagyon rövid
pikkünket és a kontránk után a háromszí
nű lapot a gémhez szükséges ponterővel.
H a passzol, reménykedem a legalább
500-as írásban. 3 szanra és 5 olcsó színre
passzolok, 4 olcsóra 4 pikket még meg
kell kockáztatnom.”
W inkler Gábor: „Kontra. Nagyon ne
héz a döntés, mivel bármelyik licittel be
letalálhatunk a partner lapjába, de 'talán'
ez írja le legjobban a lapunkat.”
Dienes Ödön: „Kontra. Ez nem könynyű! Köröm önállóan nem licitálható, 4
pikkhez nincs elég lapom, 3 szánt sem ne
kem kellene mondani. Tulajdonképpen a
kontra lenne az igazi leíró licit, csak ne
hogy félreértsék! Csakhogy mindenkinél
nem lehet pikk, végül is csak 13 van belő
le. Lehet, hogy egyedül leszek e licittel.”
Ameddig nem láttam a szavazat végered
ményét, nem azt tartottam volna a kontra
legnagyobb gondjának, hogy félreértsék,
hanem azt, hogy megértsék. A büntető ér
telmezés mellett voksolók úgy gondolták, 3
p ikk kontra lesz a legjobb írásunk, vagy ha
mégsem, Észak kimegy belőle.
Bánki Zoltán: „Kontra. 500-ról indul.
A szlem valószínűtlen és nehezen felve
hető. Ha párosverseny lett volna, nehe
zebb lenne a feladvány, csapaton az 500
m ár kielégítő (ne feledkezzünk meg a
szélsőséges ellenvonali kiosztás esélyé
rő l).”
Szélsőséges ellenvonali kiosztás esetén
erősen csökkennek a plusz 500 esélyei, ám 
bár lehet, hogy ilyenkor jó lesz a +100 is.
Zoller Róbert: „Kontra. A partner ezt
nem értelmezheti adura alapozott bünte
tő kontrának, hiszen tudnia kell, hogy ne-
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kém max. 1 pikkem van (az ellenfeleknek
9-10, a partnernek 4-3 pikkje van). Ilyen
gyenge körrel nem mondok 4 kört, bár a
partnernél levő körök számának várható
értéke 3,3. Igen könnyen kiállhat 3-4 adu
ütés. H a a kontrára a partner 3 szánt
mond (1 pikk ütése van), akkor kimegyek
4 körbe.”
Eddig több jó érvet hallottunk a kontra
mellett; a következő kontrára szavazó el
mondja a licit legnagyobb hátrányát is:
Szilágyi László: „K ontra. Célszerű itt
információs kontrát játszani. H a jól em 
lékszem én azt is játszom a (legtöbb)
partnerem m el. A baj csak az, hogy illene
legalább egy icipici adum nak lennie ah
hoz, hogy büntető passz esetén hatékony
ellenjátékot produkálhassunk. Könnyen
lehet, hogy a partner passzol a kontrára,
és valamilyen gémünk alá buknak, de m e
lyik ez a gém? Lebensohl óta hármas kör
rel is könnyen kontrázunk a 2 pikkre,
ezért valószínű (de nem biztos, sőt négyes
is lehet) hogy a partner kőrje dubló, emi
att nem merek 5 kicsivel 4 kört mondani.
Jól sülhet el egy felülijeit, annak viszont
az a legnagyobb baja, hogy sem 3 szánt,
sem 4 kört nem lehet rá licitálni!”
Pontosan a legalább egy icipici adum il
letlen hiánya az, ami lebeszél engem az
akármilyen értelmezésű kontráról. A part
ner többször fog passzolni a kelleténél, és a
felvevő érdemtelenül keveset fog bukni,
mert egyszer sem tudtunk adut hívni a part
ner villája felé. Ezért kicsit optimistának
tartom a Bánki által jósolt 500-at: 100 és
300 között tenném az ellenvonalon várható
eredményt. Igaz, (amint Szilágyi - és mások
- említik), még nem találtuk meg a gémün
ket - s lehet, hogy nincs is. Viszont ha csak
100-ért bukik a kontrázott 3 pikk, összesen
5 imp-t veszítünk, ha helyette bemondunk s
egyszer bukunk valamely bellgémet. Ha vi
szont sikerül beletalálni egy teljesülő gémbe,
11 imp-t nyerünk a 100 helyetti 6001620-ért.
Szerintem háromból egyszer csak-csak ta
lálnánk teljesíthető gémet.
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Szorosabb a döntés, ha 300-at tételezünk
fel a 3 p ikk kontrától. Ekkor 9 imp oda, ha
elbukunk egy gémet, de 8 ide, ha teljesítjük.
Első pillantásra nem túl kecsegtető az 50%
alatti esély, de szerintem ha hetet tudunk
ütni az ellenfél 9-10 lapos színében, akkor
több, m int 17-ből kilencszer teljesülne az a
gém, amit találomra bemondunk.
Csepeli Miklós: „44. Mi m ást?”
Nos, nem szívesen utasítom el az egyik
kedvenc elvemet ("inkább jó színben rossz
magasságon, mint rossz színben jó magassá
gon"), de itt az ötös szint túl magasnak tű
nik. Ezért inkább Superman módra egyolda
lúan beállítom a felvételt 4 körrel, annak el
lenére, hogy a hetes vezetésű sorflössnek in
kább pókerben lenne értéke. A többi 4 körre
szavazó is 'S' betűt hordhatna az ingén:
Szappanos Géza: „4V. Az általam leg
esélyesebb gémfelvételt javaslom, az
esetleges minor szlem megtalálásához
nincsenek egyértelmű eszközeim.”
Szvitacs István: „4V. Lehet, hogy 3
szán lenne a jó felvétel, hiszen partner
nek akár ADB-ja is lehet pikkből, de ez
kideríthetetlen. így bemondom a javasolt
gémet (a szlem esélyét kicsinek ítélem ).”
Három szán? Azt hittem volna, ehhez
Superman-féle röntgen-szem kellene, de...
G.I.B.: „3 szán. Eszak-Dél várható írá
sa: 534 (de nem tudok értelm es m intale
osztásokat generálni).”
Éliás Imre tolmácsolta a Ginsberg's Intelligent Bridgeplayer nevű computerpro
gram válaszait. Üdvözöljük a Fórumban
G.I.B.-t, m int tiszteletbeli tagot, de a való
ságnak még jobban kell megközelíteni a
sci-fiket ahhoz, hogy teljes szavazási jogot
adjunk a gépnek. A projekció szerint kb.
90% a 3 szán esélye, ami engem kicsit meg
lep. A következő Fórumtagot viszont nem
lepné meg...
Homonnay Géza: „3 szán. Jó lenne tud
ni, kik az ellenfelek, mert bizonyos ellen
felek ellen a kontra biztosabb üzletnek
látszik. D e a síkén pikk nem túl biztató
eszköz az ellenjátékban.”
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Szerintem nem is kell számítógép ahhoz,
hogy lássuk: a síkén inkább a felvevőjáték,
mintsem az ellenjáték mellett szól.
2. Páros, ált. mans. Dél lapja:
*108643, V94,♦KD, *A K B 2

Ny

í

K

D

passz
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Mit licitálsz?
Licit
2*

Szavazat
15

Pont
100

3*
1* / 1*

0
0

20
20

Történelmi pillanat - talán először a
bridzs-zsumalisztika történetében fordul
elő, hogy egy licitfórumban elérték volna az
egyöntetű, 100 százalékos szavazatot. Gra
tulációval tartozom a Fórumtagoknak, va
lamint bocsánatkéréssel, s magyarázattal.
Most igaza volt azoknak, akik kérdezték,
„Mi a probléma?"
Homonnay: „2*. Ezt nem értem. Nem
olyan rendszert játszunk, hogy a 2 pikk
fölötti licitek plusz erőt ígérnek? Mi mást
lehet mondani?”
Zoller: „2*. Nem értem . A 2 káró egy
m enetre forsz (többeknél már gémforsz),
nincs jó lapom, a színismétlés nem ígér
sem elosztást, sem zónát. Mi volt ebben a
feladvány?”
Szilágyi: „2*. Sajnos hiányoztam ennél
a résznél a kezdő tanfolyam ról, mert vér
zett az orrom, a nagymamám beteg volt
és egyébként is a tüzelőt hozták, de a töb
biektől tudom, hogy az első szín visszavé
tele autom atikus, ha nincs plusz erőnk és
a másodikat csak a hárm as magasságon
tudnánk licitálni.”
A kkor jöhet a magyarázat. A feladvány
nak 'múltja' van: eredetileg a Bridge Worldben szerepelt, méghozzá kétrészes kérdés
ként. Előbb azt kérdezték, 1 trcffel vagy 1
pikkel indulunk-e; ha az l treff indulást vá
lasztottuk, akkor nincs több kérdés, de ha

az 1 pikk indulás mellett döntöttünk, akkor
a fönti 2 káró választ kapjuk a partnertől.
Miután így díjazták az 1 treff indulást, az
ottani fórum nak kb. a negyede el is indult
vele, az 1 pikkel indulók pedig többnyire
egyforma arányokban a 2 pikk, 2 szán, 3
treff és 3 káró (!) viszontválaszokat találták
ki. Kit Woolsey, a rovatvezetőjük, le is gorombította őket, mert a Bridge World Stan
dard-ben - akárcsak a mi rendszerünkbenautomatikus az 1 pikk indulás és 2 pikk vi
szontválasz. Éppen ezért gratulálok a Fó
rumtagoknak a licitfegyelemhez. S bocsá
natot kérek azért, mert nem hittem, hogy ki
telik tőlük.
Dienes: „2*. Köteles vagyok 2 pikket li
citálni.”
Csepeli: „2*. Köt a licitfegyelem.”
Keil: „2*. Kötelező licitfenntartó be
mondás ezzel a lappal. Az indulónak
ilyenkor többnyire jellegtelen, gyenge
lapja van ötös pikkel és várja partnere tá
jékoztatását.”
Szvitacs: „2*. Nincs többletérték, így
ezt licitálom.”
Szappanos: „2*. Nem hiszem, hogy
más licit szóba jöhet.”
Én sem hittem volna, ha a fránya Bridge
World-ösök nem találnak ki négy más válto
zatot. A következő két Fórumtag is említett
egy-egy alternatívát, de nem szavaztak rá:
Gál: „2 *. Szégyellem, de ez a rendszer.
Nekem ilyen lapnál egy pikk a treffek kö
zé szokott kerülni.”
Oké, de nem változtatom a szavazatodat
1 pikk helyetti 1 treff indulásra, nem baj?
Szó'ts: „2*. Ha 3 trcffet mondanék, utá
na már két dologról kellene meggyőznöm
partnerem et: (1) rossz a pikkem, (2)
nincs lapom.”
Én úgy gondoltam volna, a partner in
kább akkor nem hiszi el, hogy rossz a pik
kem, ha kétszer licitálom a színt. Általában
azért félek az egyöntetű fórumszavazástól,
mert akkor nem lesz miről írni. Legfeljebb a
folytatásokról...
Bánki: „2*. Dallasi folytatás. Ha most
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2 szán jön, arra 3 treff, majd az esetleges
3 körre 4 káró. Ha most 3 káró jön, arra 5
káró.”
... vagy esetleg rendszer-reklámokról...
Winkler: „24. Lehet, hogy rossz a rend
szer, de jelenleg nem tudunk mást licitál
ni.”
Jakab: „24. Sajnos nem licitálhatok
mást.”
Most ne kritizáljuk a rendszert. Van elég
baja amúgy is szegénynek. Inkább örüljünk
a történelmi pillanatnak.
„24. Szerintem ez tök term észe
tes, ún. irodalmi licit, nincs róla mit be
szélni.”
Ha m ég a számítógép is így gondolja, ak
kor m enjünk tovább.
3. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
4K.106, V-, 4AB95, *A K D B 92
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Mit licitálsz?
Licit
3 szán
kontra
3*
34
4 <4
5*

Szavazat
10
3
1
1
0
0

Pont
100
70
60
60
50
30

Jelentés a kórházból:
Szilágyi: „3 szán. A pszichiátriában ezt
„háromszanfüggőségnek" hívják. Úgy tu 
dom hogy Winkler és Szalay is ebben
szenved.”
A z orvosok sem sejthették, mennyire ki
terjedt ez a járvány. A legtöbb 3 szanos úgy
gondolta, egyedül őt fertőzte meg. Volt, aki
azt sem tudta, hogy beteg:
Szó'ts: „3 szán. Mi a problém a?”
Egy másik pedig úgy gondolta, a szavaza
tához nem is egy, hanem két felkiáltójel jár:
Jakab: „3 szán!! A 3 treff licit underbid, a kontra nem old meg semmit, m ert 3
kör vagy 4 kör választ fogok kapni.”

Egyetértek. Eszembe ju t az angol köz
mondás, miszerint „a gyógyszer rosszabb,
mint a betegség." Ahhoz, hogy kigyógyuljak
a szanzadufíliámból, át kell m enni a 3 treffes elvonókúrán, élvezve a sorozatos + 130ak gyönyöreit. Ebből nem kérek, köszö
nöm. Igaz, a dohányzásról sem tudok le
szokni.
Gál: „3 szán. Három treff kevés, a
kontrából nagyobb baj lehet.”
Zoller: „3 szán. Látszólag 8 ütésem
van. Ebben a 3 szán licitben - a Lebensohl konvenció használatát feltételezve az én értelmezésem szerint nem lehet
kettőnél több kör (kettőnél több körrel
először kontrázok, majd 3 szánt mondok,
ha lehet, így elkerülöm azt a veszélyt,
hogy a partner a kontrára ötös körrel egy
ből 4 körre ugorjon). A partner kőrjeinek
száma 5 körül lesz. Ha kimegy a 3 szánból
4 körbe, még mindig elgondolkodhatok,
hogy 4 szánt vagy 5 treffet m ondjak.”
A m i biztos: a kór nem vírussal terjed,
hisz' a computer nem kapta meg:
G.I.B.: „34». Leosztottam egy csomó la
pot, amelyekkel ez a licitmenet elképzel
hető, megnéztem egyenként, hogy mit ír,
ha passzolok, 3 treffet, 3 kárót licitálok
stb. Végül: 3 treff (várható írás: 535, 3 ká
rónál 530).”
Én átlagosan 130 körüli írást vártam vol
na a 3 trefftől, ezért vissza is kérdeztem.
G.I.B. szerint ha Észak nem licitál, Kelet
gyakran újranyit, amire jön egy zaftos bün
tető kontra. Hát, nem tudom...
A z emberi lények közül is volt egy 3 treff re
szavazó:
Keil: „34*. 18 ponttal mégsem passzol
hatok! D e tréfán kívül: nem kontrázha
tok, szanzadu bemondás sikénnel szá
momra elfogadhatatlan, a felüllicittel
semmi lényeges információhoz nem ju
tok, hiszen még az erre m ondott 3 szán
teljesítésére sincs garancia, továbbá part
nerem erejéről semmit sem tudok meg. A
3 treff sem tökéletes, hiszen a partner
nem várhat ekkora erőt nálam .”
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Szerintem a 4 treffjobban kifejezné ezt a 4. Páros, K-Ny beliben. Dél lapja:
laperőt. A baj csak az, hogy utána nemigen 4AK63, VAKD9842, 4B3, * játszhatunk 3 szánt.
Ny
É
K
D
A z egyik kontrázó passzofóbiát diagnosz
3 szán*
passz
?
tizált a partnerénél:
* = minor Gambling, nulla külső erő
Bánki: „Kontra. Sajnos, ha a partn er
nek hosszú kőrje és ném i ereje van, úgyis Mit licitálsz?
felviszi a licitet 4 körig. M ost 3 kör válasz
Szavazat
Pont
ra 3 szánt, 4 kör válaszra pedig 5 treffet li Licit
5
*
7
100
citálok.”
5
70
De mit teszel, ha 2 szán Lebensohl választ 4V
1
60
kapsz? Viszont tény, hogy a kontra vonzóbb passz
6
*
1
50
lesz, ha a partner várhatóan nem hagyja a 3
44
1
50
szánt.
4
*
0
20
Szappanos: „K ontra. Rem élem , segít a
későbbi liciteknél a Lebensohl - legfel
Ki látott már ilyet? Van egy húzó színünk
jebb 5 treffet kell majd játszanom .”
és Precíziós 1 treff indulásunk (egyesek sze
Néhány 3 szanos is említette a 6 treff eset rint Standard 2 treff indulás is), a partner
leges kihagyását.
nél is van egy húzó szín, és mégis könnyen
Dienes: „3 szán! E zt szoktam licitálni lehet, hogy nincs teljesíthető gémünk. A z
ilyen helyzetben, s rem élem , nem m ara egyik Fórumtag jegyzőkönyvön kívüli meg
dok ki a 6 treffből, vagy nem indulnak jegyzésben döghalált kívánt nekem emiatt a
körrel, vagy a kört tartja a partn erem .” parti miatt. Ezt bóknak veszem, s meg is
Winkler: „3 szán. Könnyen lehet, hogy köszönöm, pedig élő partiból származik: a
a terített 6 treff helyett a kör m iatt hár pécsi klubban sok gondot okozott az egész
m at bukunk a 3 szánban, de a kontra nem mezőnynek.
Gondot okozott a computernek is:
nagyon jöhet szóba.”
G.I.B.: „Tartózkodom. Nem játszom
Csepeli: „3 szán. N em vagyok álm odo
Gam bling-et, s nem is értek hozzá.”
zó típus.”
Másik újoncunk úgy vélte, lesz, aki a 26
Ezek szerint inszomniát is hozzátehetünk
figurapontos részjátékot játssza:
a kórjelentéshez.
Zoller: „4V. Néhány Fórum tagnak biz
Homonnay: „3*. Egyszer Szilágyi így
definiálta számomra e licit jelentését: tosan az az eretnek gondolata támad,
»egyszínű, kétszínű vagy^ három színű erős hogy 4 treffet mondjon, ami nyilvánvaló
an csak akkor bukik, ha a partnernek né
lap.« H át ebbe belefér.”
A felüllicit-kór régebben jobban elterjedt, gyes kárója van. Én mégis a 4 körre sza
úgy tűnik, már megtalálták az ellenszerét, vazok. H a a partnernek dubló kőrje van,
mert mostanában ritkábban fordul elő. akkor szinte biztos, hogy benne lesz.
Már láttuk, hogy Szilágyi kigyógyult belőle, Másrészt van egy mondás: nem jó széllel
szemben... A mezőny 80%-a biztos, hogy
m ost másban szenved.
Szvitacs: „3 szán. R em élem , ez sor vé gémet fog játszani. Én is. D e én is leszek
a felvevő.”
gén is a minorokat ígéri.”
Treffben is Te lennél a felvevő. A mezőny
É n inkább azt remélném, hogy ígéri az
arra irányuló szándékot, hogy adunélküli szempontja viszont lényeges lehet. Lesz né
hány páros, aki nem játszik Gambling-et, s
játékban legalább kilenc ütést szenek.
ott kört fognak játszani (treff, kör, treff,
kör... licit után úgy, hogy általában Észak
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unja meg előbb). Ezen kívül, m int látjuk,
néhány helyen akkor is kört fognak játsza
ni, ha játszanak is Gambling-et.
Szappanos: „4V. Nemcsak páros
versenyen, de csapatversenyen is ezt a li
citet választom.”
Jakab: „4V (csapaton 5í>). Csapatver
senyen biztosan 5 treffet mondok, ami ar
ra kéri partnerem et, hogy treff színnel
passzoljon, káróval mondjon 5 kárót. Az 5
káróra 7 kárót mondok. Párosversenyen
nem lehet nem kórt játszani, így 4 kört
mondok.”
A 4 körnek két óriási hátránya van; a kö 
vetkező két szavazója meg is mondja, mi
az:
Szőts: „4V. Ugye, treffje van?”
Ha treffje van, hogy' fogsz átmenni az
asztalra? Ha viszont kárója van, remény
kedhetsz a +510-ben, ha húz a kőris.
Winkler: „4V. H át rem élem , hogy a
partnernak nem kárója van, de treff ese
tén is jó lenne egy asztali lem enet.”
Észak N U LLA külsőt ígért; nem értem,
miért várnánk tőle átmenetet. Trefffelvétel
ben könnyebben jutnánk az asztalra.
1440 nyomós érv szól a treff licitek mel
lett:
Csepeli: „54t. Ha erre 5 káró jönne...”
Bánki: „5+. Ha erre 5 káró választ ka
pok, ezt hétre emelem.”
Kovács: „54*. Ha erre 5 káró jön, nagyszlemet licitálok.”
Szvitacs: „54t. Valószínűtlen, hogy
Északnak kárója legyen, de nem lehetet
len. Ha nem vállaljuk a passz kockázatát,
szlemet sem fogunk soha mondani! A biz
tonságos 4 kör számomra nem vonzó.”
A „biztonságos” 4 kör szerintem bizton
ságos 40 százalékos partit eredményezne.
A m i a passzt illeti...
Dienes: „Passz. Ha van káró fogásunk,
ez a jó. Négy körben könnyen kiadhatok
két kárót és két pikket. Végül is remény
kedem és passzolok. Valamelyik színünk
csak húz!”
A hetedik káró ász-király-dáma fogná a
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színt, mégsem biztos, hogy az a jó felvétel. A
passznak ugyanaz a f ő hátránya, mint a 4
körnek (kimarad a 7 káró), ezen kívül a
Gambling-féle 3 szánok ellen a tankönyvszerű indítókijátszás egy ász vagy ha nincs
ászunk, akkor egy király lehívása. Ezért 3
szánban kevésbé reménykedhetünk a ked
vező indulásban, m int kör vagy treff felvéte
lek esetén.
Keil: „44. Öt treffre kénytelen leszek
passzolni, hiszen bem utattam a káró in
dulást, 5 káróra viszont 7 kárót tudok
mondani.”
A 4 káró szinglikérdés nagy sikert arat, ha
káró szinglit találunk a partnernél. Ezzel
szemben növeli a hívásirányító kontra ve
szélyét, megfosztva magunkat a kedvező in
dulás reményétől.
Szilágyi: „5*. H a treff a színe, jó esélylyel teljesítünk, hacsak nem húznak le 3
kárót. Ha 5 kárót m ond, hétre em elem !”
Homonnay: „5 * . H a erre passzol a
partner, akár benne is lehet; ha 5 kárót
mond, arra nyugodt szívvel hét kárót je 
lenthetünk.”
A négy, öt vagy hat treff mind azon m ú 
lik, hogy hány kárót tudnak lehívni, vagy
kapunk-e káró indulást. Merő találgatás az
egész, de szerintem a káró nagyszlem lehe
tősége miatt a licitünknek mindenképpen
tartalmaznia kell a treff szót. De hányat
mondjunk? Négy túlságosan bátortalannak
tűnik: ha már találgatnunk kell, válasszunk
olyat, ami jól fizet, ha eltaláljuk.
Gál: „5♦. H a igazít, beemelem hétre.
L ehet olyan lapja, hogy a 4 kör bukik. H a
rosszul állunk, esetleg 6 treff, még egy
Gambling.”
En eredetileg hat treffre szavaztam Gamblingre Gambling, hátha nem indul
nak káróval. Hivatkoztam volna az ún.
Arany Gyűrű érvre, miszerint ha minden
szóba jöhető megoldás egyformán rosszul
sül el, ha rosszul sül el, akkor válasszuk azt,
am i a legjobban ír, am ikor jó lesz. Lehet,
hogy az aktuális kiosztás túlságosan befo
lyásolta döntésemet: Észak hozta a szingli
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kárót, s a treffje sikénnel szemben is húzott.
Azóta meggondoltam magam, az 5 treffet
tartom jobbnak. Ha csak az indítókijátszás
miatt kellene aggódni, akkor maradnék a
hat mellett, de a szlem nek van az a többlet
veszélye, hogy aduütés is kiállhat, ha
Északnak nincs treff bubija.

szem, hogy lényeges az indító kijátszá
som. Rövidítsük az asztalt! Valamelyik
treff, pl. a hatos.”
A többség Lightnemek értelmezte a 7 kör
kontráját, ami stomózza korábbi kérését a
treff indulásra. Ámbár, ha Nyugat licitveze
tése tényleg olyan ostoba, mint amilyennek
tűnik (erről majd bővebben nemsokára),
akkor bármilyen indulás lehet jó.
A z Oly Közel, Mégis Oly Messze Díj e ha
vi nyertese:
Zoller: „47. Az adu és a treff nem jön
szóba (ha treff indulást szeretett volna,
akkor passzolt volna), a Bxxx alól pedig
ódzkodom elindulni. Lehet, hogy a pikk
indulással behajtom a partner dámáját
(bár szerintem a felvevő a 3 treff kizárás
után úgyis inkább a partnernél keresné),
de akkor is ezt választom. Lehetne cizel
lálni a megoldást, ha valaki lengyel kont
rát játszik, hiszen az első kontra azt ígéri,
hogy a treff indulásnál van jobb ötlete,
míg a második megmondaná, hogy me
lyik (tetszés szerint mondjuk a második
kontra a magasabb fennm aradó színben
kérné az indulást).”
A lengyel kontrát nagyon jó megoldásnak
tartom (felüllicitre adott kontra más szín
ben kéri az indító kijátszást), s a fenti kiegé
szítés is jónak látszik.
Tehát miben sántikál a partner?
Bánki: „4x. Lightner-kontrának értel
m ezem a 7 kör kontráját. Amelyik színt el
tudja lopni esetleg a partner, az a káró.
Treff színhiánnyal vagy végig passzol,
vagy pedig ha treffet kontrázott, lepaszszolja a 7 kört.”
W inkler: „44. A 4 treff kontra ellenére,
a 7 kör kontra azt jelenti, hogy ne indulj
treffel!”
Gál: „46. Partnerem megtiltotta a treff
indulást!”
Es miért kell kárót hívni, nem pedig pik
ket?
Szó'ts: „46. Ha pikk ütések állnak ki,
nem fognak eltűnni.”
Homonnay: „47. Valószínűleg van egy
nem treff ásza a partnernek, vagy esetleg
lopni tud. Lopásra a káró jön szóba, ha

5. Páros, K-Ny beliben. Dél lapja:
♦76, *4, ♦B764, *D 98653

Ny
kontrát
4£
5«4
7V

É

K

D

passz
kontra
passz
kontra

1**
3V
passz
5V
passz

3#**
passz
passz
passz
passz

* = Precíziós
** = Észak is így licitálná
t = információs

Mivel indulsz?
Hívás
♦6
♦x
♦4
♦7
♦7
*x
♦6

Szavazat
7
3
1
1
2
1
0

Pont
100
100
100
100
60
50
50

A valósághoz való hűség m iatt túl könynyű lett ez a feladvány. E z volt Dél tényleges
lapja, amikor élőben történt a parti, de a
feladvány kedvéért át kellett volna tennem
a káró négyest a p ik k e k közé. Sebaj, így leg
alább egyszer ka p u n k olyan feladványt,
amelynek van egyértelmű megoldása (na
jó, az e forduló 2. feladványa is olyan, de az
más).
Csepeli: „♦ akárm i. (7, 6, 4).”
Sokan megmondják majd, miért kell ká
rával indulni, de először nézzük a mellé
találatokat:
Dienes: „«4x. Partnerem től elhangzott
információtól nem igazán lett könnyebb
a dolgom. H a túl sok treffje lett volna, bi
zonyára azt licitálja és nem kontrázik.
Mindezek figyelembe vételével sem hi
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meg ásza van, akkor az ellenfél könnyeb
ben lenyeli pikkre a kárót, mint káróra a
pikket.”
Keil: „♦6. Lapszám szerint. A partner 4
treffre adott kontrája treff erőt ígér, tehát
más figurális ereje m ár nem lehet. M arad
a színhiánya, ez pedig káróban inkább le
het, mint pikkben.”
Szvitacs: „46 (vagy 7). A pikk hatos el
lopása nem várható, a partner nem kér
treffet, aduval minek induljak, m arad a
káró.”
Nem tudni, hogy sikénje van-e vagy külső
ásza, de Észak megkért minket, ne indul
ju n k treffel-de aduval sem („nagyszlem el
len adu”). Éppenséggel lehet olyan adu
kombinációja, amit a felvevő magától nem
találna el, kivéve akkor, ha a „szabvány"
adu indulással eláruljuk a helyzetet.
Szappanos: „46. A treff indulás kizár
ható, míg a partnerem kontrája után a ká
ró lopásban vagy egy természetes (?) adu
ütésben reménykedem.”
A következő Fórumtag kételkedett benne,
hogy megfelelő tájékoztatást kaptunk az el
lenfél licitjeiről:
Kovács: „4x. Nyugat kontrája nem le
het információs, hanem kényszerítő, ha
utána egy minimális indulóval nagyszlemet licitál. Káróval indulok, remélem, a
partnerem ellopja, ha nem, akkor nála
lesz az adu ász!”
Tényleg, mit művel ez a Nyugat? Először
kontrázott - bármit is jelentsen -, aztán
felüllicitet mondott, majd még egy feliillicitet, semmilyen bátorítást vagy érdemes
információt sem kapott a partnerétől, végül
mégis bemondta a nagyszlemet. Mit m on
dott volna, ha bátorítást kapott volna nyolcat?
A számítógép nem Nyugat, hanem Észak
licitvezetésében nem bízott:
G.I.B.: „44. Soká tartott m egértetni ve
lem az ellenvonali licitek értelm ét, végül:
káró négyes (várható írás -1840). A többi
hívás: pikk -1890, treff -1930, kör
-1950.”
Régóta nem végeztem ilyen számítást (az
egyenletek: 2330x - 200y = 1840 ésx + y =
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1,00), de ha jól számoltam, G.l.B. kevesebb
m int 20 százalékos buktatási esélyt lát a
partnere kontrája ellenére. Ráadásul majd
nem ugyanannyi esélyt ad a többi hívásnak
is. Ez nem vall megható bizalomra a part
ner iránt.
Befejezésül egy Fónimtag, aki nemhogy
Nyugatban vagy Északban, saját magában
sem bízott:
Szilágyi: „4x. Mi is folyik itt? A partner
kontrázott, hogy induljak treffel, aztán
kontrázott, hogy ne induljak treffel. Ja é r
tem már, k ed v es..... ! H at (öt, négy, h á 
rom ) ellen treffel, de hét ellen ne! Szóval
van egy külső ászod. Az ellenfélnek meg
nyilván egy erős mellékszíne van. H a az ő
hosszú színében van az ászod, akkor való
színűleg nem baj, ha nem találom el, nem
lesz elég ütésük. M árpedig a saját lapom
és a licit alapján az a valószínű, hogy pikk
az ő színe. Ezért aztán káróval kezdek.
M egint beletömtem. Ez ma már a harm a
dik...”
Dehogyis, ezt elbuktattad, a töm ő volt az
összes többi szín hívása. A másik két töm é
sed tárgyában egyelőre nem tudunk m it
tenni, de két hónap múlva esetleg ezeken is
javíthatunk.
U.i.
Hálás köszönet Éliás Imrének, aki tol
mácsolta a G.l.B. computerprogram sza
vazatait. Imre üzeni, hogy:
„ A z elem zés param éterei:
H ardw are: A B IT B M ó/C eleron 400M H z,
450M H z overdrivel128M B R A M
O perációs rendszer:
Linux (R edH ató, kernel 2 .2 .1 0 )
G .l.B . verziószám : 2 .7 .0
A G.l.B. honlapja: www.gibware.com
Ha valakinek érdekes elemezni való partija van
(pl. nem egyértelmű, hogy hányat lehet ütni adu
vagy x indulásra), szívesen
megnézetem a G.l.B.-bel (eredeti neve Goren In
tlie Box, de mostanában m ár Ginsberg's Intelligent
Bridgeplayer, mivel Matthew L. Ginsberg
a kiagyaló, mesterséges intelligenciával foglalkozik
a University of Oregon-on), a partit küldjék
a cc@kern.hu címre.

Éliás Imre
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fl Fbrumtagok szavazatai
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
Dienes Ödön
Gál Péter
Homonnay Géza
Jakab Sándor
Keil Béni
Kovács Mihály
Steve Starkey
Szappanos Géza
Szilágyi László
Szőts Gábor
Szvitacs István
Winkler Gábor
Zoller Róbert

2.
2*
2*
24
2*
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1.
k o n tra
4*
kontra
k ontra
3 szán
k o n tra
k o n tra
k ontra
4Y
4Y
k ontra
k o n tra
4Y
k o n tra
k o n tra

3.
kontra
3 szán
3 szán
3 szán
34
3 szán
3*
kontra
3 szán
kontra
3 szán
3 szán
3 szán
3 szán
3 szán

LICITFÚRUM 18.

M it licitálsz?

feladványai

4. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4A K 3, ¥9842, ¥8, *KB984

1. Páros, É-D beliben. D él lapja:
4 -, YB86532, 4A9, * B 10874

Ny

Ny

í

K

D

passz

14
2*

passz
passz

1 szán
?

É
1 szán

5.
4x
4x
*x
46
47
47
46
4x
46
46
4x
46
46
44
4x

4.
5*
5*
passz
5*
5*
4Y
44
5*
6*
4Y
5*
4Y
5*
4Y
4Y

K

D

2*

?*

* - van Lebensohl, azonnali 3 szán v. 34 tagadja a pikk
fogást

Mit licitálsz?

VIGYÁZZ! KÉTRÉSZES KÉRDÉS

2. Csapat, ált. mans. D él lapja:
4D53, ¥85, 4KDB8743, * 9 '

(a) Mit licitálsz?

Ny

í

K

passz

3Y

34

O
34
?

Mit licitálsz?

5. Csapat, K-Ny beliben. Dél lapja:
485. YA93,4K843, *9876

Ny

3. Páros, ált. mans. D él lapja:
4DB9, YK1082, 4A K 3, * B 6 2

Ny

í

K

D

passz
passz
passz
passz

14
14*
2*
2Y

passz
passz
passz
passz
passz

1*
1Y
1 szán
24
?

* - negyedik szín

(b) Ha 2 szánt mondasz, mit licitálsz
passz-3*-passz után? (Ha nem licitálsz 2
szánt az (a)-ban, a (b)-t ki lehet hagyni.)

t

passz
passz
3*
passz
3 szán passz
Mivel indulsz?

K

D

2 szán
34
passz

passz
passz
passz
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Rab szigeti nyaralás
Festői környezetben, kis létszámú, de lel
kes magyar küldöttség részvételével zaj
lott az idei bridzsezéssel összekötött nya
ralás Rab szigeten. Annak, aki még nem
próbálta, de szereti a horvát tengerpar
tot, mindenképpen tudom ajánlani. Az
árak picivel Pula fölött járnak, a díjak
m agasak a magyar versenyekhez képest.
Az egy hetes folyamatos bridzsezés ná
lunk kevéssé ismert, de talán bevezetésre
érdem es versenyszámmal kezdődött: 3
egymást követő este Mitchell páros ver
seny, egyéni értékeléssel úgy, hogy a két
legjobb, nem ugyanazzal a partnerrel el
ért eredmény számít. Pásztor Ákos és
K om or Péter segítségével sikerült meg
szereznem a 4. helyet, Ákos pedig a Vass
Katival és velem elért eredményével a
legjobb külföldinek járó szép kupát hozta
haza.
Számomra mégis ezekben a napokban
H ajdú P éter nyújtotta a legm aradandób
bat. Az első versenynap után meséltük
Péternek, hogy az ellenfél négyszer bu
kott az 1 szán kontrában. A társaság
egyik tagja nézte a leosztást, majd meg
kérdezte, hogy miért nem m ent ki a já té 
kos? P éter spontán megjegyzése: „már
kívül volt, magán kívül.”
A második nap éjjelén is (m inden nap
este 9-kor kezdődött a játék) együtt ele
m eztünk. Ezúttal P éter saját repertoárjá
ból szórakoztatott bennünket. Az egyik
nagy versenyen, ahol O is a válogatott
tagja volt, mögötte ült az alkalmi szkórer.
A szkórer igyekezett jegyzetelni az ese
m ényeket, de azok néha túlhaladtak raj
ta. P éter éppen egy nehéz 3 szán teljesíté
sén fáradozott, amikor a koncentráció
csendjét magyar nyelvű kérdés törte meg,
hogy tudniillik mi volt az indító kijátszás
az előző 4 káró ellen. P éter hátraszólt,
hogy ’english please’. Némi gondolkodási
szünet után újra jött a kérdés: ’W HAT ....
D ID .... YOU ....’. Körülbelül itt tarth a

tott a szkórer, mire Péternek sikerült el
húznia az addigra már teljesítettnek tűnő
gémet. A parti végére meg is kapta a
szkórer új nevét: SZKÓROKOZÓ.
A harm adik napon nem kellett sokáig
várni a poénra. Már javában folyt a játék,
amikor P éter alatt összecsuklott a szék.
Péter leesett a földre, mindenki nagyon
megijedt, tökéletes csend lett körülötte.
Ekkor P éter kicsit felemelte a fejét, kö
rülnézett, majd azt mondta: - One down.
A vegyes pároson és a nagy pároson az
tán O is elhozott egy-egy díjat, Garami
Zsuzsival ill. Benedek Bélával mindkét
számban ötödik lett.
, ,

Talyigas András

Részlet Darvas Róbert
A Pakli szemével c. könyvéből
A legendás játszma
Minden sportnak megvannak a mitikus
alakjai. A bridzsmítosz két legendás figurája
szövődött eggyé ebben a történetben, ame
lyikben most végre rendet szeretnénk terem
teni, mert az alábbi játszma legalább hatod
szor jelenik meg a Büdzséiét hasábjain. A fő
bűnös én vagyok, mert magam háromszor is
írtam róla. A hatvanas évek közepén a bala
toni párosversenyen Szász Domokossal
győztes Németh (Dzsozef) József mutatta be
először (neki annyira tetszett a parti, hogy a
villamosbérletében egy dzsókeren kabala
ként hordta magával). Nem tudom, ő miért
tudta úgy, én őtöle vettem át azt a hiedelmet,
hogy minden idők legnagyobb játékosa,
Giorgio Belladonna tartotta kezében Dél
lapját egy pénzpartiban.
A kiosztást én is nagyon szeretem, nem vé
letlen, hogy amikor a Bridzséletbe kezdtem
írni, Hátha valaki nem ismeri... címmel ked
veskedtem vele az olvasónak. Újra bekerült
a lapba a nyolcvanas években, amikor a
Bridzsélet történetét ismertettem. Nem hiá
nyozhatott az olasz sztár halálakor írt nekro
lógból sem.
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Nemrégiben Ormay György is szentelt ne
ki néhány sort, az ő tudatában valamiért az
zal az új elemmel egészült ki a játszma legen
dája, hogy Belladonna budapesti látogatá
sakor játszotta volna. (Be kár, hogy nem ép
pen ellenem!)
De azzal, hogy Darvas Róbert könyvéből
most magyarra fordítva is előkerül az eredeti
változat, vége tudatlanságunknak: a játszma
az egyik mítoszból áttevődött a másikba.

Kelen Károly
Korai kényszerhívás
é s lfienna Coup
(T reff Ö tö s e lb e szé lé se )
A sors úgy hozta, hogy a felvevő szem
pontjából minden magas lap rossz helyen
volt, de az a mód, ahogy ennek ism ereté
ben a felvevőjátékot vezette, és ahogy en
gem felhasznált tervének végrehajtásá
hoz, örökre em lékezetem be véste a p ar
tit. Nem gyakran fordul elő, hogy ne
künk, kislapoknak valódi és döntő jelen
tőségű feladatot adnak. Kelet osztotta az
alábbi lapokat:
♦AB5
VAD3
♦A653
*985
♦863
----- 7------*K1097
*9742
N
Y K VK108
♦10872
♦ú
*63
----- "----- *K D B107
♦D42
VB65
♦KDB9
*A 42

Kelet

Dél

Nyugat

Észak

passz
kontra
2*
kontra

passz
rekontra
2 szán
passz

passz
passz
passz
passz

!♦
passz
3 szán
passz

Nyugat Treff H atossal indult, az asztal
Nyolcasa fedte, Dél Ásza pedig elvitte
Kelet Tízesét. A felvevő az asztalra ment
Káró Ásszal és egy lapot hívott onnan.

Mit gondoltok melyiket? Engem. Igen, a
harmadik ütésben egy kényszerhívást ké
szített elő, engem használva arra, hogy
végállásba hozza Keletet. ízlésednek va
ló, R óbert M ester?
Nos, K elet elégedetten nézett és szár
nyaló boldogsággal hívta le treffjeit, az
asztal eldobott két kárót, míg Dél Pikk
K ettest és K ör Ötöst. Minthogy két to
vábbi Királya kényelmesen feküdt az asz
tal m egm aradt Ászai mögött, a helyzet
bíztatónak nézett ki Kelet számára. A
treffek lehívása után ez volt az állás:
*AB5
*A D 3
♦6

*_
♦86
*97
♦1087
*-

----- 7---- *K1097
„ *K108
HT „ K ♦ D
1* ♦D 4
*B 6
♦KDB
A

Kelet Pikk H etest hívta, abban a re
ményben, hogy Nyugatnál lesz Pikk D á
ma. De az D élen volt, és a felvevő ütött is
vele. Majd K ör H atost hívta, az asztalról,
Ászt tette, ezzel a szín legmagasabb lapja
Király lett - íme a Vienna Coup. A felve
vő kézbe m ent az utolsó asztali káróval,
és lehívta a két magas kárót, és eldobta
rájuk Kör H árm ast és Dámát. Mit tehe
tett Kelet? Választhatott, hogy eldobja a
magas Kör Királyt, vagy leszinglizi Pikk
Királyt. Abban reménykedve, hogy talán
Nyugaton van Bubi, Kelet eldobta Kör
Királyt. A felvevő ezután elvitte a m ara
dék két ütést Kör Bubival és Pikk Ásszal.
Elegáns Vienna Coup, nem de? De a
feladat több volt ennél. Az egész felvevő
játéknak megvan a maga bája. Kezdetben
hét fejütés volt - négy káró és a másik há
rom szín Ászai. A felvevőnek két további
ütést kellett előállítania, miközben tudta,
Keleten vannak a nemes színek Királyai.
Szerzett egy ütést azzal, hogy Keletet
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kényszerítette: hívjon el pikkjéből, vagy
kőrjéből, feltéve, hogy Keletnek csak
egyetlen kárója volt. Hiszen a felvevő
nem engedhetett meg magának egynél
több káró hívást. Az egyik káró az aszta
lon arra kellett, hogy közlekedés legyen a
kézbe, másik kettőt pedig a treffekre kel
lett eldobni, az asztal három-három pikk
jére és kőrjére ugyanis később még szük
ség volt, azokat nem lehetett a treffekre
dobni. A felvevőnek tehát kezdettől azt
kellett feltételeznie, hogy Keletnek szingli kárója van. H a K eletnek két kárója lett
volna, a felvételt egészen egyszerűen le
hetetlen lett volna teljesíteni.
Először a korai kényszerhívással és Ke
let pikkhívásából fakadó ütésszerzéssel
kezdődött a csoda. Ezt követte a beszorítás, a második többletütésért. És az egész
komplex mechanizmust én hoztam mű
ködésbe.

A kicsi fekete tündért sikerült tökéletesen
megjutalmaznom tiszteletemmel, amit a
ritka lehetőséget nyújtó helyzet kelleme
sen ízes előadásával érdem elt ki. Kör D á
ma szintén öröm et szerzett azzal, hogy
megemlítette, kíváncsi lett volna, az a bi
zonyos docens megtalálja-e a helyes játékvezetést az ütések keresgélése közben.
Ez után Treff H árm as érezte ellenáll
hatatlan szükségét, hogy alig idősebb
bátyjának örömét elrontva féltékenyen
kijelentse:
- Nekem nem úgy tűnik, hogy Ötös sze
repe különösebben fontos lett volna a
partiban. Nemzetségünk bármely kis lapja
megtehette volna. Akár még „x”-el is je
lölhették volna a diagramon. Persze nem
mintha kedvelném az ilyesmit. Ó, Róbert
Mester, ha tudnád, mennyire gyűlöljük
azokat a szakírókat, akik diagramjainkon
x-ekkel ábrázolnak bennünket, és ezzel
semmibe veszik személyünket! Az egyik
ok, am iért mi, szolganépség, oly nagyra
becsülünk téged, hogy sohasem sértesz
meg bennünket ilyen trehány és szívtelen
viselkedéssel. Mindig, minden ábrádon

mindegyikünk néven nevezve kapja meg
méltó és neki járó helyét. Hogy ezt meny
nyire helyesen teszed, hadd mutassam be
azzal, hogy elmesélek egy partit, ahol en
gem és öcsikémet, Kettest lehetetlen vol
na „x” jellel ábrázolni. Ezért is választot
tam történetem címét:

Hármas az erősebb
(T reff H á rm a s elbeszélése)
Dél a mindennaposnak
szán felvételt játszotta,
zében voltam:
*K B 9
V B982
♦ K92
*D 54
4 A75
----- ;----V K65
„
♦ DB5
"T
1
* B1063 ___ ?___
* D 1042
V D10
♦ A108
* A972

m ondható három
és én Nyugat ke

4
*
4
*

863
A743
7643
K8

Em berem , Nyugat, Treff Bubival tám a
dott, Dáma, Király és Asz következett az
első ütésben. A felvevő Kör D ám át hívta,
Kelet Ásza ütött. Kelet Treff Nyolcast
hívta vissza, Dél fedte Kilencesével, em 
berem Tízese vitte az ütést. Treff H atost
hívta, amibe esett az asztalról Ö tös, Dél
H etese ütött. Később, amikor em berem
ütésbe került, és lehívott engem, a bukta
tó ütést, öcsikém, Kettes esett áldozatul
annak, hogy én voltam az erősebb.
Semmiféle „x” nem m utathatná be a
treff színt ebben a partiban. Cseréljetek ki
engem öcsémmel, és a felvétel buktathatatlan lesz. Én buktattam el a partit, saját jo
gon, mint a szín legnagyobbja - nem egy
szerűen tizenharmadikként. Közelről meg
vizsgálva tehát a szemben álló feleket, azt
mondhatjuk, a győzelem és a vereség kö
zötti különbséget a köztem és Kettes között
mérhető különbséggel mutathatjuk meg.
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Valaki persze képzelheti, hogy a felvétel
teljesíthető, ha a felvevő kihagyja az aszta
lon az első treffet, ahelyett, hogy fedné
Dámával. De nem így van. Kelet szintén
kicsit rakna, és Dél Ásza vinné az ütést.
Amikor Kelet ütne K ör Ásszal, kárót hív
na, és amikor em berem , Nyugat ütne, át
adná az ütést K eletnek Treff Királlyal, és
Kelet újabb kárót hívna. Ez lehetővé ten
né, hogy Nyugat káróval elbuktassa a fel
vételt, amint másodszor is ütésbe kerül.
Tehát minden azon múlott, melyik ol
dalon vagyok én, és hol helyezkedik el
öcsém. A parti végén Észak megjegyzése
ket tett partnerére, kijelentve, hogy neki
(Délnek) nem volt megfelelő lapereje ah
hoz, hogy három szánt licitáljon. Dél vá
laszának szelídsége derűre fakasztotta el
lenfeleit és a kibiceket is:
- Teljesen igazad van. Vakmerőén túlli
citáltam lapomat, hiszen nem volt nálam
a treff hármas, csak a kettes. Sajnos ször
nyen alábecsültem ennek a ténynek a
fontosságát. A lehető leghálásabb lennék
azonban, ha m egtanítanál nekem egy
olyan licitrendszert, amely lehetővé teszi,
hogy m egkülönböztessem az értékét egy
olyan színnek, am elyben ász-kilenc-héthárom szerepel, egy olyantól, melyben
mindössze ász-kilenc-hét-kettő található.
A sziporkától a Pakli N épét rázta a neve
tés. És persze maga Treff Hármas is jóízű
en velük tartott. Ö röm m el figyeltem meg,
hogy még Treff Ötös is nyilvánvalóan elfe
lejtette, hogyan becsm érelte fellépését
Hárm as, és csatlakozott a mulatsághoz,
büszkén öccse történetének sikerére.
Ekkor Pikk H árm as lépett elő. E pilla
natban kétségtelenül a kis lapoké volt a
pódium.
-Talán ritka - m ondta -, hogy mi, alul
számozott polgárai a Paklinak, meghatá
rozó erőt fejthetünk ki, de megtörténhet,
mint azt éppen az im ént láthattuk. R áadá
sul m egtörténhet ez szélsőséges elosztás
esetében éppen úgy, m int egyenletes ki
osztású partiban, amiről Treff H árm as szá

molt be nekünk. A kalandban, amely em
lékezetem legféltettebb kincse, - mint
hogy ebben megkaptam az engem megil
lető helyet, - a kiosztás tényleg elég vad
volt, és a kis lapok elhelyezkedése nem ke
vesebb, m int két színben tette lehetetlen
né, hogy az „x”-hívők, akiket mi oly szívből
utálunk, megfosszanak személyiségünktől.
Kitűnő ellenjáték volt, amelyben én nem
elhanyagolható szerepet játszottam, mert
én voltam ... (Folytatjuk)

Fordította: Talyígás Péter

Feladványok
i.i
♦B9432
Y♦A432
*5432
♦ 108
í----- 4K7
„„‘
¥2
YKDB10987654
♦"T
11 ♦KDB1098
*D
ü___ *KB109
♦AD65
YA3
♦765
*A876
Dél 4 pikket játszik, indulás a kör király.
Az alábbi feladványokat Máramarosszigetről, Szöllősy György sporttársunktól
kaptuk.
2./
♦D973
¥62
________ ♦AKDB
~ í
|*A B 10
*K
----- I YK94
♦10743
*K9862
A licit:

K

D

1Y
passz
passz
1 szán
körpassz

Ny

É

passz
passz

kontra
3 szán
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Nyugat kör dámával indul, am it minden
ki körbeenged. A kör bubi következik,
amit Kelet átüt az ásszal és kört hív.
Hogyan játssza a felvételt:
(a) A kezdő játékos?
(b) A haladó játékos?
(c) A mester?
3.

/
♦AK

¥75
♦D97642
*1074
♦B976543 ----- ;------* 1
¥B1083
¥964
♦K
NY
K ♦B1085
*K 6
0
*D B 952
♦D1082
¥AKD2
♦A3
*A83
Hogyan teljesít Dél 4 szanzadut káró
király támadás esetén?

4. /
♦A9863
¥AKB

♦764
*A D
4B10752 ----- í----- |*KD
¥D 97
¥108
♦B53
NT
R ♦AKD1098
*105
L_JL __J*K 84

*4
¥65432

♦2
*B97632
Dél 4 kört játszik (K elet kárót licitált).
Nyugat a káró bubival tám ad, ezt Kelet
átüti a dámával és káró nyolcast hív viszsza. Hogyan tovább? (Megoldások a 36.
oldalon.)
a

26. Danubius
Bridzsverseny
D A N U B IU S H O T E L H E L IK O N
K eszth ely, 1999. n o v e m b e r 18-21.
Program:
Csapatverseny: dán rendszerben
11 fordulóval
November 18. csütörtök
nevezési zárlat 16.30 óra
kezdés (5 forduló)
17.00 óra
November 19. péntek
kezdés (6 forduló)
16.00 óra
Páros verseny
November 20. szombat
nevezési zárlat 15.30 óra
kezdés 1. forduló
16.00 óra
November 21. vasárnap
kezdés 2. forduló
10.30 óra
Ünnepélyes díjkiosztás 16.00 óra
Nevezési díj: Csapatonként 4000 Ft,
páros verseny 1.500,- Ft/fő, 18 éven alu
liaknak 50 % engedmény.
Díjak:
Csapatverseny: A győztes csapat tagjai
részére 2000. évi versenyre 3 napra szál
lás reggelivel a Helikon Szállodában.
Páros verseny: Több értékes tárgydíj.
Pénzdíjak a résztvevők számától függően.
Szállás:
Szobaárak belföldieknek:
kétágyas szoba: 3650 Ft/fő
egyágyas felár: 950 Ft/nap
Az árak naponta és személyenként ér
tendők, reggelivel és uszodahasználattal.
Szobaárak külföldieknek:
kétágyas szoba: 303 ATS/fő
egyágyas felár: 77 ATS/nap
Jelentkezés: 1999. november 16-ig.
Hotel H elikon, 8360 Keszthely, Bala
ton part 5.
Telefon: 83/311-330, Fax: 83/315-403
Felvilágosítás: Dr. Szentpétery János
2151 Fót, Vörösmarty u. 62. Telefon:
27/358-131
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Szín, Alak,
Rang konvenció

adott pontos információt, hiszen általá
ban ők az erősebbek, és ezért igen gyak
ran ők lesznek a felvevők. Talán meglepő,
de jobb lehet tehát olyan védekezést ját
Az ellenfél erős 1 * indulása után a fő cél, szani, amelyik kevésbé precíz, több bi
hogy zavarjuk őket, és esetleg találjunk zonytalanságot tartalmaz. A különböző
valamilyen jó m entést. H a véletlenül ne egy- és kétszínű védekező licitek elosztási
künk is erős lapunk van, akkor először és figurális követelménye a pár vérm ér
passzolunk, majd később meglátjuk, hogy sékletétől, a manshelyzettől, a versenymi a teendő. G yengére erőssel, erősre formától függően lehet szigorúbb vagy li
gyengével licitálunk. A célok fokozottan berálisabb.
A következő táblázat az ellenfél precíziós
érvényesek Standard 2 * ellen is.
Egy játékosnak 6 különféle kétszínű lapja l«fi»-je utáni helyzetet tartalm azza, de le
lehet, és van olyan kidolgozott védekezés, het használni Standard 24? ellen is a 2-es
amelyik precízen be tudja mutatni, hogy magasságú részt.
éppen melyik típusú lapról van szó. Saj I: induló, K: közbeszóló, V: válaszoló,
nos gyakran az ellenfél használja föl az12* KP: közbeszóló partnere.
I

K V KP K

14* / e r ő s * /
Kontra / 2 színű lap: azonos színűek ( * ,4 vagy ♦, V), mansban lehet 4-4 is, kopogás ! /
1 4 / 2 színű lap: azonos alakúak (* , V vagy ♦, 4 ), mansban lehet 4-4 is, kopogás!/
1 V / 5-ös V, gyenge /
1 4 / 5-ös 4, gyenge /
1 Sz / 2 színű lap: azonos rangúak (* , ♦ vagy V, 4), mansban lehet 4-4 is, kopogás ! /
2 * / 2 színű lap: azonos színűek, mansban lehet 5-4 is, kopogás ! /
2 4 / 2 színű lap: azonos alakúak, mansban lehet 5-4 is, kopogás ! /
2 V / 6-os V, gyenge /
2 4 / 6-os 4, gyenge /
2 Sz / 2 színű lap: azonos rangúak, mansban lehet 5-4 is, kopogás! /
Kétszínű licitekre a rosszabb párból a jobbik színt a kívánt magasságon
Passz
1 4 / 5-ös bármelyik nemes, gyenge /
I V / leggyengébb válasz /
Kontra / 2 színű lap: azonos színűek, mansban lehet 4-4 is, kopogás ! /
1 4 / 2 színű lap: azonos alakúak, mansban lehet 4-4 is, kopogás ! /
1 Sz / 2 színű lap: azonos rangúak, mansban lehet 4-4 is, kopogás ! /
2 4> / 2 színű lap: azonos színűek, mansban lehet 5-4 is, kopogás ! /
2 4 / 2 színű lap: azonos alakúak, mansban lehet 5-4 is, kopogás ! /
2 V / 6-os V, gyenge /
2 4 / 6-os 4, gyenge /
2 Sz / 2 színű lap: azonos rangúak, mansban lehet 5-4 is, kopogás!/
Kétszínű licitekre a rosszabb párból a jobbik színt a kívánt magasságon
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Báb-Stayman
Erős szanzadu licitek után célszerű olyan
konvenciókat játszani, hogy a lehető leg
többször az induló legyen a felvevő, és
egyúttal a lehetőségekhez képest a legke
vesebbet árulja el a lapjáról. Tipikus pél
da erre a transzfer, ahol a válaszoló m u
tatja be hosszú nemes színét. A hagyomá
nyos Stayman esetén viszont az induló
közli, hogy milyen nemes érdekeltsége
van. Ezt sajnos az ellenfelek időnként ki
tudják használni a saját előnyükre.
A problém ára kitűnő megoldás a bábStayman, ahol a válaszoló licitálja a 4-es,
5-ös nem es színeit. A m ódszer további
előnye, hogy amennyiben az erős szan
zadu indulásban lehetséges 5-ös nemes
vagy 6-os olcsó, akkor ez a báb-Stayman
alkalmazásával kiderülhet.*1234
I

V

I

V

I

A következő táblázat az 1 szán indulás
utáni struktúrát mutatja, amit 2 szán in
dulás után is lehet alkalmazni azzal a kü
lönbséggel, hogy a 3 treff báb-Staymanre
nem lehet 6-os olcsóval a 4-es magassá
gon válaszolni.
Az egyetlen hátrány, hogy ha az indulónak
lehet 5-ös nemese is, akkor nem fog kide
rülni az 5-3-as nemes találkozás egy része,
mert a válaszoló csak akkor mondhat bábStaymant, ha van legalább egy 4-es nemese.
Természetesen az ellenfeleknek módja
van m egkontrázni a mesterséges licite
ket, de ez a lehetőség a transzferek ese
tén is fennáll, mégis játszik mindenki
transzfereket az erős szán indulásokra,
mert az em lített kellemetlenség eltörpül
az előnyök m ellett. Az alább közölt bábStaymantől némileg eltérő folytatások is
ismertek. (I: induló, V: válaszoló)

V

1 szán /erős, egyenletes/
2 * /báb-Stayman, 24-ra kötelez, hacsak nincs az indulónak 5-ös nemese
vagy 6-os olcsója, min. géminvit vagy olcsó leállás, kopogás!/
2 ♦ /kötelező, hacsak nincs 5-ös nemes vagy 6-os olcsó,/ kopogás!/
Passz /leállás ♦-bán/
2 ¥ /4-es 4, nincs 4-es ¥ ,/ kopogás!/
2 4 /4-es ¥ , nincs 4-es 4, /kopogás!/
2 szán /m indkettő nemes 4-es, pontosan géminvit, /kopogás!/
3 * /leállás <4-ben, /kopogás!/
3 ¥ /Smolen: min. 5-ös 4, 4-es ¥ , gémforsz, /kopogás!/
3 4 /van 3-as 4/
3 szán /nincs 3-as 4 /
4 ¥ /transzfer 4-re, min. 6-os 4, 4-es ¥ /
3 4 /Smolen: min. 5-ös ¥ , 4-es 4, gémforsz, /kopogás!/
4 ¥ /van 3-as ¥ /
3 szán /nincs 3-as ¥ /
4 ♦ /transzfer ¥-re, min. 6-os ¥ , 4-es 4/
3 szán /m indkettő nemes 4-es, passzolható, /kopogás!/
4 szán /m indkettő nemes 4-es, szleminvit/
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I

V

I

V

I

V

2

V /5-ösV. /kopogás!/
Passz
2 szán /egyenletes lappal géminvit, nincs 3-as V/
3 * /leállás * -ben, /kopogás!/
3 ♦ /leállás ♦-ben, /kopogás!/
3 V /invit/
3 szán /zárólicit, nincs 3-as ¥ /
ugró új szín /kulcslicit/
4 V /zárólicit/
4 szán /kvantitatív/
2 4 /5-ös 4 , /kopogás!/
Passz
2 szán /egyenletes lappal géminvit, nincs 3-as 4/
3 * /leállás *-ben,'/kopogás!/
3 ♦ /leállás 4-ben, /kopogás!/
3 4 /invit/
3 szán /zárólicit, nincs 3-as 4 /
ugró új szín /kulcslicit/
4 4 /zárólicit/
3 * /6-os * , /kopogás!/
Passz
3 ♦ /leállás 4-ben, /kopogás!/
3 V /Smolen: 5-ös 4 , 4-es V, gémforsz, /kopogás!/
3 4 /Smolen: 5-ös V, 4-es 4, gémforsz,/ kopogás!/
3 szán /zárólicit/
4 szán /kvantitatív/
3 4 /6-os 4, /kopogás!/
Passz
3 V /Smolen: 5-ös 4, 4-es V, gémforsz, /kopogás!/
3 4 /Smolen: 5-ös V, 4-es 4, gémforsz, /kopogás!/
3 szán /zárólicit/
4 szán /kvantitatív/
Összeállította:

Megoldások
a 32. oldal feladványaira:
1./ Az asztalon lopunk és a kézből a kör
ászt! tesszük. Az adu impassz m egadásá
val két menetben leaduzunk, lehívjuk a
treff ászt és a kör hárm assal Nyugatnak
kiadjuk az ütést, az asztalról kárót
dobunk.

Scharnitzky Péter

4B9
V♦A43
*543
4|
4—
V D B 1098765
1 V4N¥
K 4KDB109
*P l*K B10
465
V♦765
*876
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A következő két menet kör hívásba az
asztalról kárót, a kézből treffet dobunk.
A negyedik menet kört az asztalon
lopjuk, (kézből treffet dobunk) és Kelet
az ötlapos végállásban valamelyik minor
színből csak két lapot tart.
a. ) Kelet két treffet és három kárót tart
meg.
♦B
Y-

♦A
*543
VDEH098
♦*-

— 1r n * Y -* ♦KDB
H
*K B
♦65
Y-

♦765
A
Treffet lopunk, káró ásszal az asztalra
megyünk és a treff fellopása után az asz
talon adu és a magas treff marad.
b. ) Kelet három treffet és két kárót tart
meg.
♦B
Y-

♦VDB1098
♦*-

♦A
*543
j
1*uv 1
YNT
11 ♦KD
H l*K B 10
♦65
Y

♦765
*
b.) Lehívjuk a káró ászt, treffet lopunk,
kárót lopunk az asztalon és a kézben adu
és a magas káró marad.
Apgay Gyula
2./ (a) Mivel Kelet licitált, a treff dáma
inkább nála van, mint Nyugatnál. Ezért a
kör királyra a felvevő az asztalról pikket
dob, treffet hív az ászhoz, m ajd az asztal
ról treff bubit azzal a szándékkal, hogy ha
Nyugat nem fed, körbeengedi.
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(b) Több mint valószínű, hogy a treff
dáma Keletnél van, de ennek nincs jelen 
tősége, ugyanis a treff szín blokkolása
miatt a felvétel csak akkor teljesíthető, ha
bármelyik ellenjátékosnál a treff dám a
szingli vagy dubló. Ezért a felvevő a kör
királyra az asztalról eldobja a treff tízest,
majd treff ász, treff bubi következik, amit
átüt a királlyal akár fed Nyugat, akár
nem.
(c) A treff dám a biztosan Keletnél van,
m ert ellenkező esetben nem lenne 11
pontja az indításhoz. H a ez negyedleges,
a felvétel teljesíthetetlen. Ha szingli vagy
dubló, a kör királyra el kell dobni az asz
tali treff tízest és a (b) játékterv szerint
játszani. De mi történik, ha Keletnél har
madik treff dám a van? Ebben az esetben
Kelet jó játékkal el tudja buktatni a
felvételt az alábbi módon:
1. H a a felvevő a kör királyra eldobja a
treff tízest, majd treff ász, treff bubit já t
szik, Nyugat NEM FEDI!!
2. Ha a felvevő a kör királyra pikket dob,
treff ász, treff bubi hívása esetén Kelet
FED A DÁMÁVAL!
Ezért a jó felvevőjáték az alábbi:
A kör királyba az asztalról eldobjuk a
káró ászt! Ezután következik a három
magas káró, majd treff ász, treff bubi. Ha
Kelet nem fed, körbeengedjük. H a fed,
átütjük a királlyal és a káró tízesre eldob
juk a blokkoló treff tízest!
3. / Dél üt az ásszal, a pikk nyolcast átüti
az asztali királlyal, majd lehívja a három
magas kör figurát, eldobva az asztalról a
pikk ászt! Ezután pikk kettessel kiadja
Nyugatnak az ütést. Nyugat két m ódon
játszhat (ha kis treffet hív, Dél üt az
ásszal, visszaadja treffel az ütést és szűr
rel teljesít).
I. változat: Nyugat treff királyt hív. Ezt
Dél elengedi, a következő treffet üti az
ásszal, majd pikk tízessel megint kiadja az
ütést. Nyugat üt (m ért ne tenné?), majd
pikk visszahívásra Kelet háromszínű
beszorítás áldozata lesz.

BiztostpontBadojjegtesn
Az Em is Szálloda és Vendéglátó Rt. Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejlődő
szállodavállalata.
A cég 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,
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II. változat: Nyugat pikket hív. Az asztal
ról kárót dobunk, lehívjuk a treff ászt,
ebbe Nyugatnak be kell dobnia a királyt
(ellenkező esetben egy szűr...), lehívjuk a
pikk dámát az alábbi végállásból:
*V-

♦D97
*107
Nem
játszik

É
1

VB
R ♦BIO
_ J_J*D B
*D
Y 2

♦3
*83
Keletnek el kell dobnia az egyik treff fi
gurát, treffel kiadjuk neki az ütést, és még
meg tudja ütni a kör bubiját. (A pikk
dámára az asztalról megint kárót
dobunk!)
4.1 Dél ellopja a második kárót, adu
impassz, adu király, majd az asztalról
treff dáma!! Kelet két lehetőség közül
választhat:
I. változat: Kelet nem üt a királlyal.
Ekkor Dél lelopja az utolsó kárót, pikk az
ászhoz, pikk lopás, treff az ászhoz, adu
ász, majd pikk kilences. A tizedik ütést az
asztal szerzi meg pikkben.
II. változat: Kelet üt a királlyal és kárót
hív (más hívásra a teljesítés triviális). Dél
kiengedi! (kis treffet dob). M ost Kelet
kénytelen m egint kárót hívni. Ebbe Dél
belelop. Ha Nyugat felüllopja, ütünk az
asztali kor ásszal, treff ász, pikk ász, pikk
lopás és a kéz magas! Ha Nyugat nem
lopja felül, az asztalról eldobjuk a treff
ászt!! Következik a treff bubi, treff
kilences és sorba a magas treffek. Ha
Nyugat valamelyikbe belelop, felüllopjuk
és pikk ász, pikk lopás után a kéz felma
gasodik. Ha Nyugat nem lop, az asztalról
eldobhatjuk az összes vesztő pikket!

Szöllösy György

Eredménylisták
1999 október
CSAPATVERSENY
1. TEX ÁSZ
16G
122
Boros, Dienes, Mezei, Tóth I.
2. MISKOLC
159
9D
Kása hp., Jónap, Csiky
3. EcoSoft
159
119
Aczél, Falus, Lévai, Marjai Gy„ Szabó L,Varga I.
4. RDYSTON
155
97
Hegedűs, Argay, Siba, Hajdú
5. PASI
151
54
Széles, Éliés, M arczona, Minarik
9. HARANGOZÓ
151
99
Harangozd, Szalay, Szilágyi, Honti
7. LANCIA /Ro
148
90
Lázári., Gárbecle, Bob I., Oprisorú
8. WELKER
147
42
W elker J + K + 0 , Lovász P.
9. GYŰR BUDALAKK
149
90
Kuttner, Bánki, Balogh, Szöts
10. GALIM
139
12
Gál, Bárczy, Gulyás, W inkler
11. PÉCS SKODA
132
-9
Zalai, Weisz,Kisgyörgy, Liska
12. SZILVI
128
-3 3
Szamos, Kalmár, Csipka, Beck M.
13. DIMITROV TÉR
127
-3 1
Hámori, Pál, HUlvely, Fodor
14. IFI
125
-3 4
Szabd L.,Szabó Cs., Marjai P, Horváth
15. KIBIC
125
-4 3
Wér, Svábné, Klein, Ferenczi
19. ROBI TSA
121
-3 5
Sándor, Bohner, Kotányi B„ Pánczél
17. TATABÁNYA III
119
-5 3
Giráné, Szikrai, Kovács, Nagyzsadányi
18. DAGI-MANO
114
-3 1
Gira, Novotny, Darúk, Makra
19. LISKA MÜVEK
113
-8 2
Liska P Lukácsi, Kerekes, Varga
2 0 . ARTEMIX
112
-8 3
Gárdos, Kerényi, M észáros, Zelník
21. TATABÁNYA VEGYES
112
-7 7
Előd, Bukovszki, Vlsnyovszki, Németh
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2 2 .SZABD P
81
Szakálné, Szabó R Kirschner, Bokor
PÁROSVERSENY
1. Szalay-Macskásy
2165,7
2. Birolo-Poricelli
2 088,5
3. Dienes-Boros
2074,0
4. Mezei-Hontí
2080,1
5. Marjai P.-Szabó Cs.
2 045,5
B. Jónap-Csiky
2027,2
7. Gdl-Harsáoyi
1968,0
8. Girdoó-Vdgi
1966,5
9. Széles-Élíás
1965,3
10. Gerö-Pietri
1964,2
11. Líska I.-Kisgyörgy
1959,5
12. Hbmori-Pbl
1957,1
1957,1
13. Gira-Makra
1934,8
14. Bánki-Balogh
15. Lévai-Marjai
1934,6
1G. Hajdú-Hegedűs G.
1916,3
17. Sfipkézné-Toigyesi
1915,2
18. Kása hp.
1897,8
19. W elker K.-Welker 0. 1884,1
20.Szabados-Kuttoer
1879,1
21. Argay-Siba
1878,9
22.Falus-Szabó-Bódis
1872,6
23.Harangozó-Szilágyi
1845,9
24.Varga-Aczél-Bartis
1844,3
25.Szörényi-Szikrai
1819,5
26.8ánkiné-Szalka
1815,5
27. W elker J.-lovdsz
1811,9
28.Liska R-Lukácsi
1805,2
29.Surányiné-Béda
1802,6
3 0 .Kovács I.-Papp L.
1800,9
31. Bárczy-Szűts
1788,6
32.K erti Vékony
1782,7
3 3 . Szamos-Kalmár
1754,5
34.K rieger-Springer
1735,3
35.8ob-O prisoni/Ro
1720,0
36.A ndrásfai-G ráí
1704,4
1703,3
37. Juhász-Zsák
38.Csipka-Beck
1683,9
30.B iborka-Jezsó
1666,6
40.Zalai-W eisz
1665,5
41. Nagyzsadáoyi-Kovács 1645,2
42.B án hp.
1643,6
1634,2
43.Gárdos-Kerényi
44.Talyigás-Kállai
1634,1
1631,2
45.Reviczky-Barta

-2 0 9

62,23
GO,01
59,60
59,20
58,78
58,25
56,55
56,51
56,47
56,44
56,31
56,24
56,24
55,60
55,59
55,07
55,03
54,53
54,14
54,00
53,99
53,81
53,04
53,00
52,28
52,17
52,07
51,87
51,80
51,75
51,40
51,23
50,42
49,86
49,43
48,98
48,95
48,39
47,89
47,86
47,28
47,23
46,96
46,96
46,87

46.Földesi-Kleín
4 7 .Darúk-Novotny
48.A rtner-W ent
4 9 .Szabó-Szabó
SO.Kerekes-Varga
51. Kirschner-Bokor
52.Lázár-G árbace
53.W ér-K uttner 1.
54.Sándor-B ohner
5 5 .N y árád iG + G
56.Visnyovszky-Nómeth
57. M agyar B.-Tasnádi
58.Elód Bukovszki
59.0ttáné-Szurom i
BO.Nyárádi l+ Z s
61. Oláh-Zwada
62.M allászné-Honárkay
63.Kacsóh Czimer
64. Nagy F.-Fereoczi
GS.Svábné-Darókné
66. Kovács Gy.-Nagyl
67. M adarász-Szabó

1605,4
1591,2
1585,7
1580,4
1575,2
1574,2
1564,5
1551,1
1545,2
1544,1
1542,9
1537,7
1534,5
1531,2
1511,9
1500,2
1498,7
1474,6
1471,6
1467,0
1463,2
1426,5

46,13
45,72
45,57
45,41
45,26
45,24
44,96
44,57
44,40
44,37
44,34
44,19
44,09
44,00
43,45
43,11
43,07
42,37
42,29
42,16
42,05
40,99

1. Argay-Marjai Gy.
2. Kerekes-Varga
3. Réti-Gabos
4. Hegediis-Hajdu
5. Nistor-Mazilu
6. Vikor-Zöld
7. K ertész-Reszler
8. Kállai l.-Iörfik
9. Chelu-Batutá
1 0 .Leonescu-Heschia
11. Kállay ll.-Csehó
1 2 .Lendvay-Csobán
13. Nagy E.-Varga
14. Mezei-Honti
15. Sziky-Kertósz 8.
16. Vida-András
17. Kiss Gy.-Martinkó
18. Nyárádí l.-Nyárádí G.
19. Kolosi Siba
20.Poór-Tarnay
21. Buglyó-Félegyházi
22. Serdült-Jancsó
23.Valet-Tóth 1.
24.8iró-G om bás

902,09
895,39
894,32
887,46
882,73
865,94
852,92
850,67
848,14
844,80
841,09
841,07
833,32
825,19
808,69
807,81
804,08
799,47
798,47
793,70
793,17
788,17
786,14
783,36

59,66
59,22
59,15
58,69
58,38
57,27
56,41
56,26
56,09
55,87
55,63
55,63
55,11
54,58
53,48
53,43
53,18
52,87
52,81
52,49
52,46
52,13
51,99
51,81
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25.Pospischill-Eckstein
2 6 .Zsák-Juhász
27. Komor-Szendrel
2B.Nadas Mlrcea
29.Fey-Toma
30. Sziklai-Halmi
31. Fegyiv-Gálá
32.Gárdos-Kerényi
33.8öröck-Szabú l.
34.0um itrasciuc-Vlad
35 Hajdú-Szendrei L.
3G.Bükyné-Büky
37. Jónás-Herczegfalvy
38.Gáspár-Andorkó
39.Tölgyesi-Söpkézné
40.Bikki-Zách
41. Kálcsev-Grieger
42.8ítea-Ráduly
43.Tatárné-M arosiné
44.Ráduly-Ráduly
45. JankU-Makay
4 6 .Ötvös-Oláh
47.Saruga-Baranyi
48.Bakóné Borosné
49.Soltí Juhász
SO.Iecusam-M uresan
51. Pintér-Bukta
52.Moravcsik-Fölöp
53.Gulcsik-Gombár
54.Him iuec-Janocska
55.Uhrin-Hornol
5G.Gózon Botos
57. Nagy hp.
58.8ajorné-Nikolits
59 Halász Farkasinszky
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779,82
779,22
773,85
771,28
770,79
758,96
758,63
754,96
740,34
736,26
734,81
734,57
732,18
732,13
730,31
728,96
725,62
716,86
707,83
705,78
699,06
695,39
692,22
689,36
687,98
687,36
685,92
674,75
672,71
642,53
630,11
629,94
627,06
624,31
525,93

1. FÉSZEK
169
Gabos, Réti, Széles, Kuttner
2. VIKOR
165
Vikor, Szalka, Hanti, Gál
3. FECNI
162
Szikszai, Szabó Cs„ Marjai G., Marjai P.
4. EcoSott
154
Marjai Gy., Falus, Aczél, Varga, Bartis
5. MACSKA
151
Szilágyi,Macskásy,Winkler, Hegedűs G.

51,58
51,54
51,18
51,01
50,98
50,28
50,17
49,93
48,96
48,69
48,60
48,58
48,42
48,42
48,30
48,21
47,99
47,41
46,81
46,68
46,23
45,99
45,78
45,59
45,50
45,46
45,37
44,63
44,49
42,50
41,67
41,66
41,47
41,29
34,78

122
90
108
6B
46

G. KOTÁNYI
149
49
Gyulai, Kotányi, Tóth, Valet
7. IBOLYA
147
56
Kuváts Z„ Nyárádl G„ Nyárádi I., Nagy I.
B. FANTÁZIA
140
15
Ötvös, Gulcsik, Kapcsos, Ferenci
9. ZSUZSA
139
10
Hámori, Pál, Scharnitzky, Barkú
1 0 . BERGEN GÓC
138
13
Rózsa, Csehó, Dörnyei G., Dtirnyei Z„ Balásy
11. PIKKOAMA
134
-2
Beck, Rosta, Hegedűs, Tichy
12. ARTEMIX
131
-2 0
Kerényi, Gárdos, Láng, Nemes
13. INVESTA
127
-11
Talyigás, Iványi, Kállay, Török
14. GYORLAKK
109
-8 0
Kotányi, Szöts, Balogh, Bánki Z
15. KEMÉNY
146
36
Kemény, Gulyás, Bárczy, Czimer
1 6 .SARA
140
27
Macskásy J„ M acskásy E., Beck,
Trencséni, Kovács
17. ROYSTON
138
12
Kelen K„ Argay, Zoller, Hajdú P
1 8 . BEAC
129
-2 2
Béna, Rozsnyai, Bródi, Jung
19. KETTŐ + KETTŐ
12B
-2 9
Bánki Zs., Szalka, Tarnay, Andrásfai
2D.ELTE
126
-2 8
Oomby, Rúzsa, Szolnay, Maród
21. NSZK
125
-3 1
Marai, Solt
2 2 . THE0B0RA
122
-4 9
Surányi*3, Fenyvesi, Nádasi*2, Bozzai
23. PAJZS
121
-4 7
Horváth, Horváth, Tóth, Kiss, Pánczól, Sándor
2 4 . FŰNIX
121
-4 3
Földesi, Pásztor, M adarász, M adarász
2 5 . BÉKA
120
-4 6
Barkany, Zalai, Hegedűs L., Nyárádi G.
2 6 . ÉLIÁS
114
-6 1
Klein, Tölgyesi, Éliás, Fekete
2 7 . T0PI
108
-8 3
Mráz, Szentes, Rierz, Zombori, Szatmári
2 8 . ESELYSE
95
-1 2 8
Fodor, Berentey, Dajka, Germán
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PULA 1999.
NYÍ LT P Á R O S | 2 3 6 I ND UL Ó ]
1. Czajer-fangor
8105
64,94
2. Pantarrotas-Zenarí
7952
63,72
3. Hutyra-Mílaszewski
7885
63,18
4. Manhardt-Manhardt
7789
62,41
5. Lamza V.-Tomix
768 0
61,54
6. Szalay-Szilágyi
7654
61,33
11. Gál Vikor
7339
58,81
15. Dumbovich-Kovács M. 7248
58,08
10. Síba-Argay
7229
57,92
20.Vági Weisz
7219
57,84
33.Dürnyei-Dornyei
7041
56,42
35.Kiss-Vida
7017
56,23
39.Aczél Falus
6975
55,89
Bartis-Varga
6975
55,89
55,85
42.Andrásfai-Baksay
6970
45.Magyar-Níkolits
6937
55,58
6835
53.Szalka WinklerG.
54,77
6778
54,31
56.0ienes-H arsányi
54,06
59.Nikolits-Beck
6747
G2.Zsák Juhász
53,93
67 3 0
53,85
63.Nyárádi 1. Nyárádi G. 67 2 0
6691
53,61
64.Lévaí-Marjai
53,41
67. Hajdú-Kelen
6666
6642
53,22
69.M acskásy J.
-Macskásy E.
53,17
6635
71. Jancsó-Serdült
52,62
7B. Balázs-Makay
6567
52,32
82.Szats Kotányi
6530
6526
52,29
B3.Szabú Csehú
52,27
B5.Éliás 1 -Harsányi
6523
52,18
6512
87. Rásonyi-Kemény
51,84
6470
9 1 .Tóth-Kovács
51,80
6465
92.M arjai-Páncél
51,61
93.K rieger-Springer
6441
51,08
6375
99.Rózsa-Lendvaí
50,92
6355
101. Kerekes-Vargas
50,87
6348
102. Maradász-Fekete
50,74
6332
104. DGCIeva-Trinn
50,16
6260
114. Jónap-Csiky
50,10
6253
115. Kovács-Nagy
49,74
123. Macskásy-Szappanos 6207
49,42
6167
127. Szalka-Wellner
49,08
6125
134.0rbán-Szabó
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49,06
135.0láh-ÖtVÖS
6123
49,02
137. Martinkú Kállay
611B
48,93
140.Cserfesí-Sedm ayr
6107
46,71
143.Széles-K uttner
6079
48,33
6032
148.M észáros-Zelnik
46,17
15D.Szabó-Reszler
6012
48,08
6001
152.Kállai-Talyigás
47,88
159. Szücs-Toron
5975
46,97
171. Vashegyi-Szintai
5862
46,00
182.Gulcsik-Gombár
5741
44,70
5578
195.Szabó Cs.-Nádasi
43,69
207. Sándor-Bohner
5453
41,56
218. Mészáros-Zelník
5187
41,15
5135
221. Booc-Strafner
40,74
5084
224. Germán-Gogomán
40,29
228. Eerenczy-Frisch
5028
4995
40,02
229. Kéri Winkler
39,58
230. Nyárádi B.-Nyárádi Sz. 4939
NYÍLT CS AP AT [ 7 6 I NDULD)
A CSOPORT
1. PROKOM
107
200
Jurek, Cíeslak, Kielichowsky, Zaremba,
Grejdzíak, Zak
2. JÁCINT
92
111
Hajdú, W elkerJ., Argay, Kelen
3. OTTOKÁR
92
13B
Wojas, Skotnielny Ad. és An., Ralko, Sycz
4. MRC
91
101
Manhardt, M anhardt, Rase, Antonic
5. I.B.E.
91
96
Szappanos, Cerö, M acskásy, Jakab
B. IVICA 3
89
101
Szalay, Miladin, K rautsak, Szilágyi
7. DANILO
B4
6B
Daniin, Vermíglin, Novak, Cberchi-ve
9. PERASIC
7B
40
Relan, Caric A. és J „ Vukelic, Perasic,
M ajstirovic
B CSOPORT
9. CONSIRUCTI
94
Reczek, Szyszkowski, Holton,
Zajkiewícz, Michalek, Stworzewich
1 0 . ZA-LU
93
Mrvica, Borowiec, Vincenty, Refi
11. SOMMERSPRI
91
Simon, Fisher, Sauer, Cinderman

114
131
94
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12. GALIM
87
82
Gál, Vikor, Szalka, Winkler
13. BATO
84
88
Protega, Marion!, Martini, Gudac, Jem c, Gantar
14. MULTI
83
53
Spiljak, Borevkovic, Weigkricht, Feichtinger
15. ECOSDFT
82
74
Marjai,Aczél, Bartis, Falus, Lévai, Varga
1G.KOPA
82
49
Cepec, Mioc, Kalebíc, Janzikovic, Kalebic
18. XXXX
8D
58
Harsányi, Nikolits, Magyar, Dumbovich,
Dienes, Kovács
2 4 . LACI
73
24
Trinn, Szalka, Kovács, Wellner, Decleva
25. BAR AULA
73
-8
Éliás, Harsányi, Jónap, Csiky
26.S0LTS2ENTI
73
-1 9
Martinkú, Kiss, Kállay, Szabó
C CSOPORT
31. HRV.LUTRIJA
R3
104
Lamza, Törnie, Caklovic, Mixích
32 GRASSHOPPE
80
47
Szíts, Kuttner Gy. és J., Széles
3 3 . KARAMAN
76
17
Karaman, Ivancic, Kuic, Pecina, Skreblin, Hapel
34. SAMOBOR
75
14
Sver 8. ésN ., Babsch, Marinkovic
3 5 . K0K0
74
G
Kotányi, Marjai, Szikszay, Kovács
3G.SUMD
69
-2 4
Filjar, Caklovic, Gramek, Katusic, Tesla
37.SPLIT99
69
-3 8
Beros, Mosettig, Zoric Z. és V.
3 8 . ALT0
63
-2 3
Ryznar, Kauzlaric, Orlowska, Chmiel
D CSOPORT
3 9 . D0LUSIC
79
18
Dolusíc, Tomaskovic, Pavlin, Rojko
4 0 . DEPS
76
26
Jakopovic, Sasek Z. és T„ Novak, Letincic,
Lipuzic
41. TOTÁL
75
23
Fangor, Czajer, Radek, Sucharkiewsicz
4 2 . KUNA
G9
-1 7
Wawrzy, Cazarska, Kojcinski, Stankowski
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4 3 . JERP
66
Skopinska, Budzik R. és J., Witkowski
4 4 . P0L CRO
65
Radek, Domanski, Julius, Biondic
4 5 . PERPEL0TT
65
S traín er M. és Ev. és Ed. és A., Mílldnig
4 6 . XAZI0
64
Tyszownicki, Chlewinska, Lankosz, Osinski

-3 8
-3 1
-5 5
-3 3

E CSOPORT
4 7 . GGDA
85
99
Rásonyi, Siba, Djordevic, Putic
4 8 . BERGENG0C
69
-1 2
Dürnyei, Dörnyei, Csehé, Rúzsa
4 9 . CEZAR
65
-3 1
Olenderek, Myslek, Clerszko, Dawidowski
5 0 . NYUSZI
64
-7 8
Kemény, Déri T. és E., Megedes
51. BUSIMI
62
-4 7
Varga, Marcona, Kása, Kerekes, Kása, Minarik
5 2 . LUMPI
62
-5 1
Terraneo, Babsch, Plachezky, Beirer, Musio
5 3 . HAMZA
62
-5 7
Masic, Tica, Dolarevic, Kovzan
5 4 . MATE ZSÓFI
57
-110
Talyigás, Vágí, Weisz, Kállai
E CSOPORT
5 5 . TUTU
69
-11
Zsák, Jancsó, Serdült, Juhász
5 6 . DANI PIVA
63
-4 9
Postic, Cvitkovic, Pavicic, Sörnek
57. MATT
62
-5 5
Jakobson, Parn, Pavelson, M aastik,
Jan es, Raude
5 8 . BARIKADA
62
-8 6
Novosel, Martinovic, Petric, Sterk
5 9 . PULA
61
-5 5
Milic, Horvat, Dautbegovic, Kuzmanovic, Simic
60. BUDA
57
-7 2
M adarász, Reviczky, Kövesdí, Farkas,
Gogomán, Fekete
61. ZAREMBA
57
-7 5
Zaremba, Milaszewski, Hutyra, Szenberg
62.SLAWA
52
-1 0 3
Kulawik, Lesiecka, Slaby, Szczerek
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G CSOPORT
6 3 . VBH
G3
Gardiner I. és V., Hadziomerovic, Tabucic
6 4 . CICCID
62
Veccia, Saína, Saína, Donato, Guatti, Roll
6 5 . M0NTEX
57
Kielichowski, Oanasiak, Chojankonskí,
Chreptonicz, Sadonski
6 6 . MLINI
56
Ivelja, Sega, Handabaka, Mijoc
67. LIPICA
55
Osajnik, Jóst, Bogme, Oizjak
6 8 . LILI
49
Loncaric, Radmilovic, P eros, Skendrovic
69 ASTAREA
47
Tikvica, Stanicíc, Obad, Cvjetovíc
70. CRISTINA
46
Cardilli, Párisi 6. és M., Eabi,Teiestoro
VEGYESPÁROS
1. Beck-Argay
Kus-Zarzecki
3. Szilágyi Tichy
4. Marczona-Minarik
5. Grzejdzíak Grzejdziak
loncaric-Ryznar
10. Kádár-Túth
13. Varnai-Macskásy
18. Farkas-Reviczky
24.Hegedüs Kemény
26.M acskásy-Víkor
31. Kerekes-Vargas
32.Gyulay-Kotányi
3 5 .Ötvös-Gombár
39.Nyárádi 1.-Nyárádi G.
45.Nikolits-Bartis
47.Széles-Eiedler
52.Tihanyi-Lendvai
53.0láh Gulcsik
5 5 .Minarik A.-Minarik G.
59.0rbán-Szabú
62.Gyonoydimi-Marjai
6 6 .M észáros-M észáros
75.0ecleva-Uecleva
76. Harsányi-Harsányi
77. Nagy E.-Macskásy
BO.Kéri-Winkler
B3.Szocs-Kövesdi

![ 1 2 7
2037
1993
1979
1972
1972
1950
1942
1906
1873
1864
1830
1827
1819
1784
1769
1751
1728
1727
1708
1683
1671
1664
1624
1615
1613
1608
1597

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

I N D O I LÓI
61,21
61,21
59,89
59,47
59,25
59,25
58,59
58,35
57,27
56,28
56,01
54,99
54,90
54,66
53,61
53,16
52,61
51,92
51,89
51,32
50,57
50,21
50,00
48,80
48,53
48,47
48,32
47,99

84.W elker-lovász
85.Kovács-Hajdú
89.Feleki-Bozzai
94.W ellner-Szalka
99.Szabó T.-Szabú
Janko-Pongrdcz
103. Szintai-Szintai
104. Nagy T.-Nagy
105. Kelen Kelen
112. Szabados-Kuttner
113. Rdsonyi-Szabo
115. Guelmino-Hajdú
121. Czakó-Gidófalvy
122. Harsányi-Guelmine
124. Nydrádi-Nyárádi

1594
1591
1563
1546
1529
1529
1505
1502
1498
1455
1453
1423
1313
1260
1236

47,90
47,81
46,97
46,45
45,94
45,94
45,22
45,13
45,01
43,72
43,66
42,76
39,45
37,86
37,14

VEGYES C S A P A T ( 4 0 I NDUL Ó]
1. JAN
51
Fuck, Fisher, W eickricht, Simun
2. MAGYARPETI
50
Magyar, Csipka, Tóth, Kádár
3. NIKIKA
48
Rrkljacic, Sver, Tomié, Pilipovic
4. G020
48
Szilágyi Hegedűs, Kemény, Tichy
5. VERMIGLIO
47
Vermiglio, Pierro, Cerchi, Perrod
6. JÚLIA
45
Rásonyi, Kovács, Kerekes, Szalay
7. MSTRAUBI
45
Minarik, Kása, Kása, Marczona
9. JUNIOR
45
Ddrnyei, Gogomán Ad., An. és L.
10. JUCIÉ
43
Kotányi, Gyulai, M acskássy E. és J.
11. SARA
42
Nagy, Oeck Ötvös, Oláh
1 8 .ESZEK
37
Szalka, Szabados, Széles, Kuttner
28.VIA
31
Szöts, Sándor, Argay, Beck
32.ERD
29
Nyárádi, Nyárádi Z„ G. I. és Gábor
34.TE0D0RA
29
Kövesdi, Szűcs, Nádast, Szabó
3 9 .EURO
21
ZelnikA. és P., M észáros G. és K.

92
78
61
61
92
49
48
40
60
31
2
-3 3
-3 8
-5 0
-7 7
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MI NI CSAPAT ( 6 5 I NDULÓ)
1. PERASIC
DB
Perasic, Sver, Bélán, Caric, Majstorovic
2. GAPO
55
Kulovis, Bantar, Borevkoviae, Poklepoviae
3. ORBI
53
Fangor, Michalek, Craser, Stworzewlcz
4. HEGYVIDÉK
52
26
Rásonyí, Kemény, Szalay, Winkler (Junior)
5. DEPS
52
1B
Jakopoviae, Radek, Domansk, Sasek Z. és T.,
Dautbegovi®
6. CONSTRUCTI
51
23
Reczek, Szysytner
11. ZSOFI-MATE
4B
Weisz, Balázs, György, András
1 5 .JAKAB
46
22
Harsányi, Dumbovich, Geró, Jakab
17. MISKOLC
4B
20
Fekete, Madarász, Kása, Marczona, Minarik,
Chzy
17. DIENES
4B
20
Dlousic, Gramek, Dlenes, Níkolits
10. HIGH OFSQU
4B
15
Rózsa, Lendvai, Dűrnyeí G. és Zs.
2 3 .GÁBOR
45
10
Gábor S. és K., Gergely, Gogomán
2 5 .HUNGÁRIA
44
10
Ja n c si, Serdült, Zsák, Juhász
25.EC0S0FT
44
10
Marjai P. és Gy„ Lévai, Szikszay
7 8 .ROBI
43
25
Bartis, Varga, Falus, Aczél
31. BARADLA
43
18
Éliás, Jónap, Harsányi, Csiky
3 6 .BUBI
42
21
Csipka T. és E., Guelmino, Gulcsik, Gombár, Hajdú
3B. VASHEGYI
41
20
Vagyhegyi, Szintai, Szintai, Krajcsovics
41. CSIBO
40
Vida, Csehd, Bozzai, Benedek
47. JUNIOR
38
15
Minarik, Gogomán An. és Ad.
51. TROPPAOER
37
1G
Nádasi, Szabó, Szűcs, Kövesdi, Reviczky
54.BERTHA
36
10
Baksay, Andrásfai, Nikoltis, Beck

50.PALMA
34
1G
Kuttner, Androj, Ljubica, Hermann
61. EURO
34
11
Zelnik A. és P., Mészáros G. és K.
6 4 . GERMÁN
20
Germán, Bohner, Keil, Berentey
6 5 . KIMCHI
21
M észáros T. és Is., Boóc, M átyás K. és R, Geró
BOTLER PÁROS [ 1 6 0 INDULÓ]
01
1. Argay-Siba
65
2. Horvat-Simic
62
3. Manhardt-Stojanovic
61
4. M aastik-Jakubson
58
5. Radek-Sucharkiewicz
56
6. Bozzai Benedek
56
Loncar-Filjar
53
0. Gál-Winkler
51
10. Szikszay-Kotdnyi
50
11. Szalay-Szildgyi
40
15. Decleva-Trinn
38
18. Nagy-Varga
33
23. Kerekes-Varga
31
26. Revíczky-Nádasí
30
27. Macskásy-Gyulay
27
30. Szalka-Dienes
25
31. Kállai-Talyigás
23
34. Gerö-Jakab
21
35. Oláh-Ötvös
21
Lévai-Marjai
16
42. Hegedűs-Tichy
16
Kovdcs-Macskdsy
13
51. Kása-Kása
13
Szűcs-Kövesdi
10
58. Mihdly-Csehó
8
63. Dumbovich-Harsdnyi
8
Skwark-Rózsa
7
67. Harsányi-Éliás
Széles-Kuttner
7
60. Csipka-Magyar
6
6
Lond-Kobolt
3
75. Nikolits-Aczél
3
Zsák-Juhász
-1
BD. Marczona-Minarik
B1. Tíhanyi-tendvai
-2
Dörnyei-Dürnyei
-2
84. Fangor-Czifer
-3
-5
87. Mészáros-Zelník
87. Keil-Minarik
-0
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108. Szappanos-Lovász
109. Falus-Bartis
117. Gogomán-Minarik
129. Vikor G.-Víkor P.
137. Szintai A.-Szintai E.
138. Andrásfai-Baksai
Madarász-Fekete
143. W ellner-Szalka
146. Orbán-Szabó
148. Berentey-Germán
156. Mészáros-Zelnik
159. Horváth-Páncél

-1 6
-1 7
-2 0
-2 4
-2 9
-3 0
-3 0
-3 3
-3 6
-4 6
-6 0
-7 2
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KUPA

OKTÓBER

16-17.

A KATEGÓRIA
1. Gulyds-Winkler
2. Hegedűs-Szilágyi
3. Gyulay-Korányi
4. Andrásíai-Baksay
5. Rásonyi-Szalay
6. Argay-Síba
7. Kovács Bozzaí
8. Bartók-Zsdk
9. Fodor-Gál
10. Nyárádi Benedek
11. Dörnyei-Csehó
12. Lukácsi-Líska
13. Réti-Gabos
14. Marjai Gy.-Marjai 6.
15. Kpacsos-Ferenci
16. Kovats-Nyárádi
17. Barkó-Scharnitzky
18. Balázs-Kovács A.
19. Balásy Zs.-Rózsa
20.6ánkiné-Szalkáné
21. Hongi-Szalka
22.Eodor-Hiilvely
23.Beck-Tarnay
24.Baiásy l.-Szabos

263,83
255,31
243,45
236,80
236,33
235,45
233,97
231,86
227,49
226,86
225,64
221,17
217,20
216,14
213,68
206,11
206,62
205,41
204,18
203,57
202,64
192,13
188,67
183,39

59,96
58,03
55,33
53,04
53,71
53,51
53,17
52,70
51,70
51,56
51,28
50,27
49,36
49,12
48,56
47,30
46,96
46,60
46,40
46,27
46,05
43,67
42,88
41,68

6
1.
2.
3.

587,67
584,03
562,09

63,60
63,21
60,83

KATEGÓRIA
Kotányi-Horváth
Pánczél-Szikszay
Búdis Szabú 1.

4. Ótvös-Bozzai
5. Pdl-Scharnltzky
6. Csehú-Fazakas
7. Hegyi-Visnyovszki
8. Grósz-Talyigás
9. Ujlaki-Hittmann
10. Gira-Makra
11. Kovács-Darók
12. Gráf-Pásztor
13. Delle-Dörnyei
14. Rényí-Jankú
15. Giráné-Németh
16. Tölgyesi-Eless
17. M acskásyné-M acskásy
18. Vída-Gáspár
19. Vass-Bikki
20.M ráz Szentes
21. Baksay-Barkú
22.Mikolits Zách
2 3 .Mészáros-Zelnik
24.Szalmai-M aróti
2 5 .Jakus-Hegedus
2 6 .Varga-Szabó
27.Beck-Tencséni
28.Nagyzsadányi-Bakos
29. Szabó ll.-Szabó Cs.
30.Magyari-W ér
31. Szabó G.-Tdtos
32.8ródi-Jung
33.Szegedi-Zombori
34.Kelen-Susits
35.A rtnerné-M észáros
36.KÍSS Tóth
37.Elias-Fekete
38. Juvancz-Pavlik
SS.Dazsián-Kuruez
40.Fövényi-Bleuer
41. Ferenczy-Friseh
42.0láh-Zwada
43.Hámori kp.
44.Nárádi l.-Nyárádi 6.
45.Várnai-Zalai
4B.Balogh-Szigeti
47.0ajka-Berentey

550,37
549,56
525,21
510,74
507,12
503,30
502,72
500,85
500,84
493,59
488,74
488,38
487,57
481,95
480,60
478,57
477,10
475,25
474,07
473,50
469,80
469,44
469,43
462,97
460,28
458,82
457,20
452,60
450,36
449,16
448,56
446,36
429,83
428,71
420,73
410,44
407,22
406,59
405,89
370,75
374,67
353,94
346,19
273,78

59,56
59,48
56,84
55,27
54,88
54,47
54,41
54,20
54,20
53,42
52,89
52,85
52,77
52,16
52,01
51,79
51,63
51,43
51,31
51,24
50,84
50,81
50,80
50,10
49,81
49,66
49,48
48,98
48,74
48,61
48,55
48,31
46,52
46,40
45,53
• 44,42
44,07
44,00
43,93
40,99
40,55
38,31
37,47
29,63
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K ották

Klasszikus
és könnyűzene C D -n
és kazettán

Z enei szakirodalom

Zenés v id eom űsorok

M agyar és idegen
nyelvű könyvek

C D -R O M -ok, D V D -k

és a
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hétköznap: 9.30-19.00
szom baton: 10.00-17.00
vasárnap: 11.00-18.00
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•M K BA pénz boldog itt

A pénznek helye van.
Jobb helye már nem is lehetne. Vigyázunk rá. Foglalkozunk vele.
Szakembereink gondoskodnak arról, hogy akkor is kamatozzon, amikor
Ön pihen. Pénze nálunk a legjobb körökben forog, és ez meg is látszik rajta!
Magyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 Budapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959
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Magyar

Bridzs

Szövetség

tá jé k o z ta tó ja

X L I, évfolyam 6. szám______________1999. n o v e m b e r-d ec em b e r__________________________ ára: 400 F t

Közgyűlési tudósítás

Budapesti CS.B.

R en d k ív ü li k ö zg y ű lést ta r to tt az M B S Z d e c e m 
b e r 7-én a szö v etség v e rse n y te rm é b e n . A z e l
n ö k ség k ét k é rd é sb e n k é rte a k özgyűlés állásfo g lalását: jav a so lta a tag d íj e m e lé sé t é s k é rte a
közgyűlés fe lh a ta lm a z á s á t a h h o z, hogy m e g 
k e zd h e sse a sp o rtá g i szak szö v etség g é ala k u lás
fo ly a m a tá n a k e lin d ítá sá t. A z e lső n a p ire n d i
p o n t tárg y alásáh o z S z a p p a n o s G é z a e ln ö k az
e ln ö k ség ja v a sla tá n a k in d o k lá sa k é n t e lm o n d ta :
a tagdíj tö b b m in t egy év tized e n em v álto z o tt.
E m e lé se m in d e n k é p p e n in d o k o lt, az eln ö k ség
a z t javasolja, hogy az ö sszeg eg y ségesen (n y u g 
d íjaso k n ak , fia ta lo k n a k a d o tt k ed v ezm én y n é l
k ü l) évi 3000 fo rin t legyen. Az e m e lé s fe jé b en
viszo n t a szö v etség tö b b le ts z o lg á lta tá s t nyújt,
am e n n y ib en a B rid z s é le te t, a szö v etség h iv a ta 
los tá jé k o z ta tó já t 2 0 0 0 -tő l m in d e n tag ism ét
k ü lö n té ríté s n é lk ü l m eg k a p ja. (E v e k k e l k o rá b 
b a n ez volt a g y a k o rla t.) S z a p p a n o s G é z a ki
e m e lte : a ta g d íje m e lé s aligha j á r a tag ság n a k
e lv ise lh etetlen m e g te rh e lé s se l, s ezzel a m e g o l
d ással ré szb e n f e d e z e te t le h e t te re m te n i a
B rid zsélet k ia d á s á n a k é s te rje s z té sé n e k a d m i
n isztratív és egy éb k ö ltség eire.
A jav a slat k a p c s á n é lé n k vita b o n ta k o z o tt ki
- sa játo s m ó d o n - n e m a n n y ira a n a p ire n d re
tű z ö tt k é rd é srő l, m in t in k áb b a B rid z s é le t t a r 
talm á ró l, sz e rk e sz té s é rő l. Szalay G y ö rg y h a n g 
sú ly o san a z t k é rte : a közgyűlés h ag y ja m eg kin e k -k in e k a zt a d e m o k ra tik u s jo g á t, hogy a
lap ró l a lk o to tt é rté k íté le te a la p já n tetszése
sz e rin t vegye, vag y n e vegye a B rid z s é le te t.
M in t m o n d ta , h a v a la m i h a lá lra íté lte te tt,
h ag y ju k k im ú ln i! (M e llé k e s e n b e je le n te tte ,
hogy a H e g y v id ék S E „ K ö rp a s sz ” c ím e n rövi
d e se n in g y en es b rid z s la p o t ad ki, a m e ly k iz á ró 
lag h ird e té si b e v é te le k b ő l fo g ja k ö ltsé g e it f e 
d e zn i.) C se p e li M ik ló s rá m u ta to tt: a B ridzsé le tre szü k ség v a n , s az e ln ö k s é g á lta l ja v a so lt
m eg o ld á s a k o rá b b a n b e v ált g y a k o rla t m egújí-

- 1 9 9 9 .

(Folytatás a 2. oldalon.)

I./A. osztály
Az idei CSB kicsit más volt, mint az eddigi
ek. Történt pedig ez azért, mert a sokszoros
bajnok Elastron csapatnak az idén már
nemhogy a bajnoki cím megvédésére nem
volt esélye, de nem játszott szerepet a dobo
góért vívott harcban sem. Pedig az átigazo
lások során kevesebb volt a változás, mint
tavaly. A Galim csapatba visszatért Gulyás
Dániel - Szalay György nélkül így az Interface csapat gyengült, helyükön Rásonyi
György játszott. Az IBE is fiatalított: Ke
mény - Trenka játszott náluk, míg a Welker
csapat is nagy létszámmal vett részt a baj
nokságban: Zempléni - Ormay ment át
hozzájuk a tavaly kiesett Royston csapatból.
A bajnokság meglepetésekkel kezdődött.
Az Elastron az első három mérkőzését el
vesztette. Közben pedig az idén az első osz
tályba visszakerült Szigethy csapat egymás
után gyűjtötte többnyire csekély arányú győ
zelmeit, a Galim, a Print-Tech és az IBE ke
vesebbszer nyert, viszont nagy különbséggel.
Végig ez a négy csapat küzdött egymással a
bajnoki címért, fej-fej mellett haladva. Az
utolsó forduló előtt az 1. és a 4. helyezett kö
zött csupán 2 pont volt a különbség. A hajrá
ban azonban már csak a Galim és a Szigethy
csapatok tudtak nyerni, az EcoSoft és az
Ibolya ellen. Beérett tehát a Galim csapat
hosszas céltudatos munkája, gratulálunk
a bajnoki címhez. Nagy
a Szigethy csapat máso<
helye, hétről hétre tud
tak nyerni, küzdeni és
újra nyerni. (Foly
tatás a 3. oldalon, t
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tása és csak helyeselhető. Kerekes Zsuzsa csakúgy, mint Marjai György - kevesellte a ja
vasolt emelést, ő a kétszeresét tartotta indo
koltnak. Utóbbi, valamint Hajdú Péter támo
gatták az elnökség javaslatát, de a Bridzsélet
szerkesztésével kapcsolatos aggályaikat is meg
említették. Mások kedvezményeket javasoltak
a nyugdíjasoknak és a fiataloknak, illetve új ja
vaslatokat tettek a tagdíj összegére. A vita nyo
mán megszületett a konklúzió: az elnökség
megvizsgálja a Bridzsélet helyzetét, s a követ
kező rendes közgyűlés elé javaslatot terjeszt a
lap további megjelentetésének módjáról, a lap
pal szemben támasztott követelményekről. Vé
gül a túlnyomó csendes többség határozott: a
szavazáson jelenlevő 52 tag közül 42 támogatta
az elnökség javaslatát. Ellene szavaztak nyol
cán, ketten tartózkodtak. Vagyis 2000. január
1-től az évi tagdíj 3000 forint lesz, s a szövetség
tájékoztatójaként minden tag megkapja a
Bridzséletet.
A közgyűlési napirend második pontjáról
szóló szavazásban az elnökség két ellenszava
zat és két tartózkodás mellett megkapta a kért
felhatalmazást.
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Budapesti CS.B.
-1 9 9 9 .
I./A. osztály
(Folytatás az 1. oldalról.) A harmadik hely
pedig a kisebb vereséget szenvedő PrintTech csapatnak jutott. A kiesés viszonylag
hamar eldőlt. Az utolsó forduló előtt az
Ibolya és az Interface csapatoknak már
csak szerény matematikai esélye maradt,
míg a harmadik kieső a Welker - Fészek
mérkőzésen dőlt el, a Fészek ismét meg
úszta a kiesést.
Megszoktuk a SOTE étterm ét, amely
sok szempontból jobb versenyterem, mint
az előző volt, viszont az este vége felé már
minden alkalommal igencsak kevés a leve
gő. A zsűri működéséről ismét szólni kell.
Szakmai tudásuk néha nem elegendő a
problémák megítéléséhez, így általában
két lehetőség van: vagy a játékosok egyál
talán nem hívnak zsűrit, vagy a kétséges
nek látszó döntés után megpróbálkoznak
az óvással. Ezek után persze azt gondol
hatnánk, hogy sok volt az óvás. Nos ez
nem így volt, sőt az Óvási Bizottság mind
össze egy alkalommal hozott olyan ítéle
tet, amelyben megváltoztatta a zsűri dön
tését.
Nézzük meg ezt az esetet!
25. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Észak
♦KB 103
TA643
♦D108
*64
♦9842
j----- ♦AD75
*KB109
1
*D 85
♦B63
* 4K42
*D 9
D *K 105
♦6
*72
♦A975
*AB8732
A licit:

Észak

Kelet

Dél

Nyugat

passz
passz

1 szán*
passz

2*

passz

* 1 2 - 15 pont

Az óvást benyújtó fél kommentárja (az
óvási lapról szó szerint):
„A 2 treff licitre nem történt kopogás.
Az induló kijátszást követően É-D pár ki
bice a következő kérdéssel fordult a játé
kosokhoz: „Ti nem játszotok Capellettit?”
Kiderült, hogy igen. Megítélésem szerint
Északnak licitálnia kell közel maximális
lapjával, még abban az esetben is, ha elfe
lejtette a konvenciót. Külön kifogásoljuk
Dél magatartását, aki az indulást megelő
zően nem figyelmeztetett az elmaradt ko
pogásra.”
A zsűri magyarázata az esettel kapcso
latban (szintén az óvási lapról):
„Az eredményt jóváhagytam. Észak és
Dél valóban elfelejtették, hogy Capellettiben egyeztek meg, egyik sem ennek vette a
licitet. Nem tartottam indokoltnak, hogy
olyan eredményt adjak meg, amelyet nem
érdem elt ki. Az eredményt jóváhagyom,
és büntető pontot vonok le a játékosok ki
bicének közbeszólása miatt.”
Az Óvási Bizottság határozata: Ered
mény marad, de a vétkes fél 'h VP bünte
tést kap a szabályok sorozatos áthágása
m iatt. (Óvási díj visszafizetendő.)
Mi is történt valójában? Természetesen
az óvási lap alapján annyi állapítható meg,
hogy Dél 2 treffet mondott, és vagy tudta
hogy játszanak Capellettit, vagy nem. Az
már sajnos nem derül ki, hogy az asztalon
volt-e egyáltalán konvenciókártya. Szinte
biztos, hogy nem volt, ugyanis bár többször
kihirdették, hogy használata kötelező, ezt
csak nagyon kevés pár tartotta be. Jelen
esetben persze nem kell a licitkártya ahhoz,
hogy megállapíthassuk a téves felvilágosítás
tényét, hiszen kiderült, hogy elmaradt a ko
pogás. De azért jegyezzük meg: hasonló,
ám kevésbé tisztázott helyzetben a konven
ciókártya hiánya elegendő ahhoz, hogy az
eset téves felvilágosításnak minősüljön.
Hogyan derült ki a tényállás? Ugye jól
olvastuk! Játék közben megszólalt a kibic.
Sajnos nem tudjuk megállni, hogy bizo
nyos helyzetekben ne tegyünk megjegy
zést, amivel helyrehozhatatlan bajokat
idézhetünk elő. Az óvási lapon a kibic ne-
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ve nem szerepel, így nem tudható, ki volt
az, de nem is ez a fontos, hiszen az asztal
melletti kedélyes hangulatú beszélgetésbe
gyakran bekapcsolódnak az asztal körül
ülők is. Azért írtam le az esetet, hogy tanú
ságul szolgáljon. Nem arról van persze
szó, hogy fagyjon meg a levegő az asztal
körül, hanem arról, hogy próbáljunk meg
a szabályok szellemében játszani
Mi egyebet lehetett volna ítélni? Nos
szerintem az Óvási Bizottság megfelelő
ítéletet hozott, hiszen m egbüntette a vét
kes párt. A kérdést azért tettem fel, mert
sajnos a büntetési gyakorlat nem elég szi
gorú, és nem elég hatékony. Sok mindent
megtehetnek a játékosok az asztal mellett
megtorlás nélkül, és ezzel sajnos sokan viszsza is élnek. Erélytelenek a teremvezetők,
m ert még mindig nem kapnak elegendő
jogot a rend fenntartásához. Bírálni per
sze könnyebb, mint segíteni. Lehetne vi
szont azt is tenni. Kérek tehát mindenkit,
hogy próbálja meg segíteni a teremveze
tőt, ha csak azzal is, hogy engedelmeske
dik neki, és tessék elhinni, ennek is lenne
eredménye.
Ormay György

A nyílt teremben így ment a licit:

Néhány játszma az l./A osztályból
A bridzsjátékban pontokat szerezni általá
ban jó licittel, jó játékkal, rossz licittel és
rossz játékkal lehet. A pontszerzés valószí
nűsége persze a jól megoldott partiban
nagyobb, de egyes esetekben a rossz licit
és a rossz játék is pontszerzést eredm é
nyezhet. így történt ez a Fészek-Kertes
mérkőzésen is.
Ált. mans. Osztó: Észak
♦AD
VD10
♦KDB1062
*D 63
♦9876
----- f------*542
V953
v VB84
♦94
NI
K 4875
♦K 1098 ___ 0___ *A 754
♦KB 103
VAK762
♦A3
*B 2

É

D

1**
IV
24
34
4V
4 szán
54
6V
A precíziós rendszerben bem ondott
szlem ellen treff indulás volt. Két treffet
lejátszott az ellenvonal és a felvevő egyet
bukott, mert esésre játszotta a kör bubit.
A zárt teremben a licitmenet a követke
ző volt:

É

D

1 szán (15-17)
2V
4V

24*
34
6V

•transzfer

Kelet itt nehezebb helyzetben volt, de
elindult a treff ásszal. A felvevő kettőt bu
kott, ugyanis jól játszott: impasszt adott a
kör bubi ellen, ami a matematikailag jobb
esélyű játék.
A rossz játék egyik csapatnak sem ho
zott pontot az alábbi partiban:
Ált. mans. Osztó: Észak
♦K103
VKD2
♦D3
•4A10862
----- i----- 4DB72
♦985
rB765
♦K984
*75

» V3
11 4B1075
p
*K D 94
♦A64
VA10984
♦A62
*B3
A licit mindkét asztalon azonos volt:
í
0
1*

IV

1 szán
3V

2**
4V

uv
NI

•Kantar

A zárt terem ben a pikk indulás után a
felvevő a treff szín magasítására gondolt
és egyet bukott. A nyílt teremben a felvevő
kis kárót hívott a dáma felé. Nyugat ütött
és pikket hívott. Az asztalon ütött a király.
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Most le kell hívni a káró dámát, kör ásszal
kézbe kell menni és a káró ászra eldobha
tó egy pikk. Pikk lopás a magas körrel és
máris tízet ütött a felvevő. A valóságban
azonban nem így történt. A felvevő két
magas adut hívott le az asztalon és egyet
bukott. A felvevőnek összesen két gondo
lata volt a parti folyamán. Az első jó volt:
három szanzadut (kellett volna) licitálni.
Ezt elhessegette. A második is jó volt: kis
kárót hívni a dáma felé. A harm adik jó
gondolat m ár túl későn született...
Ritka, hogy az alábbi licitmenet után két
ütés különbség legyen a két asztal között:

0

É

1 szán
2V

24?
4V

Az egyik teremben a felvevő tizenegyet, a
másikban kilencet ütött.

*B973
V5
♦1098
♦ 109876

*AK64
V10982
♦D63
♦B2
----- j-----*102
uv

. * AK76
* ♦K754
D
♦054
*D85
VDB43
♦AB2
♦AK3

A 3 szanzadu jobb felvétel, de ezt Észa
kon nehéz eldönteni. A 4 kör ellen mind
két Nyugat a treff tízessel tám adott. A dá
mát ütötte az ász és kör hívás következett
a tízes felé. A jól játszó Kelet ezt kihagyta.
A felvevő most treffet lopott az asztalon és
újabb kört hívott. Kelet lejátszott két ma
gas adut és kárót hívott. Dél ütött az ásszal
és abban bízott, hogy a pikk 3-3, vagy a
hosszú pikkesnek káró királya van. Nem
nyert. A l l ütés a másik asztalon úgy szü
letett, hogy Kelet elvette az első kört és
kárót hívott. Ez sem nyert.

Csepeli Miklús

Topok és nullák
T izen ö tö d ik csevej: talentum
Mottó: - Milyen hangszeren játszik?
- Mindegyiken, kivéve a cimbalmot.
-

??

- Mert ha cimbalmon játszunk, mindig beesik a kár
tya a húrok közé.
(Vicc az Index nevű internetes újságban)

Poétikusan ifjú kor: húszéves sincs M aijai
Péter, partnerem a budapesti csapatbaj
nokságon. Tessék megfigyelni alábbi két
mutatványát:
Osztó: Dél, Észak-Dél beliben
♦A942
VKB103
♦K5
♦K 54
♦D1087
------í-----*B5
¥D
uv
í ¥A954
♦72
NI
♦AB984
♦ B 109762 ___ “___\* D 3
♦K63
¥8762
♦ D l 063
♦A 8

Ny

É
Kelen

3♦
passz

kontra
passz

K

D
Marjai

passz
passz
kontra

passz
3 szán
körpassz

A treff bubi kezdést a felvevő vette az
ásszal, és kárót hívott a királyhoz. A treff
dámát ütötte a királlyal, megadta a káró
impasszt a bubi ellen, majd kört hívott: dá
ma, király, ás& Kelet a káro bubit hívta, a
dám ára Nyugat treffet dobot), az asztal
pikket. A felvevő most lejátszott egy ma
gas kort (Nyugat treffet dobott), két ma
gas pikket, majd ebben az állásban kárót
hívott:
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♦ D l 08
V♦*10

♦2
V103
♦*4
----- í----H¥
R
D
♦6
*87
♦3
*-

é*95
^98
*-

Kelet üthetett két magas kárójával, de
kör kilencese hiába ült a tízes mögött...

|

D

*K92

D

í

K

D
Marjai

passz
passz

1 szán*
rekontra

Kelen
kontra
passz**
körpassz

|*K B 9

*K92

------------ VD
♦*8

----- ------ *KD64
♦DB86
*83

Ny

_______ ♦~ t

Osztó: Kelet, általános mans
♦D1065
▼103
♦K105
*K B96

D él bement az asztalon a káró tízessel,
és a kör tízessel folytatta, Nyugat ü tö tt az
ásszal, majd újabb kis káróját a király vit
te. A felvevő visszahívta a színt, Kelet
kort dobott, Nyugat pedig ütötte a bubit
az ásszal, azután kihívta a negyedik kárót.
Észak kis pikket, Kelet kis kört dobott,
Dél dám ája vitte az ütést. A felvevő le
húzta a kör királyt, amire Nyugat a pikk
négyest, az asztal a pikk tízest (!), Kelet
az egyetlen hiányzó kört adta. Marjai
ezeket a lapokat látta:
♦D6
V-

* 10-13 pont
** erős lap vagy gyenge egyenletes, rekontrára kötelezi a
partnert

Nyugat a treff négyessel kezdett: hatos,
tízes, hármas. Kelet kis kört hívott vissza, a
felvevő kicsit tett, Nyugat ütött a bubival,
majd káróra fordult. Eddig a védők, össze
sen egy pontot áldozva, két ütést szerez
tek, és még biztosan ütnek a négy ásszal. A
felvevő mindamellett teljesít, ha eltalálja,
melyik ellenfélnél van a pikk bubi (a treff
dám a nem lehet Keletnél, különben Nyu
gat — ahelyett, hogy negyedik kárójában
lássa a buktatás esélyét - treffet hívott vol
na), de egy rekontrázott felvétel teljesíté
sét senki sem alapozza szívesen a kétfelé
adható bubi impasszra.

B ékén hagyta az utolsó kört, m ert ké
nyelm etlen dobni rá az asztalról, inkább a
tudottan jó treff impasszt adta meg: nyol
cas, kettes, kilences, ász. Kelet pikket hí
vott p artnere ászához, és a felvevő az utol
só akadályt is teljesítette: az asztalról a dá
mát (!) kérte az ütésbe. Bárhogy voltak is
kiosztva a maradék kártyák, Nyugat csak
azt választhatta meg, hogy melyik fekete
szín villáját akarja üttetni. (1 szán rekontra, teljesítve.)
Ez volt a teljes kiosztás:
♦D1065
▼103
♦KI 05
*KB96
*A 84
VAB
♦A732
* D 742

*B73
„ V98752
494
___ “-----*A 105
í

HY

4K92
VKD64
♦DB86
*83

Kelen Károly
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l./B osztály
Erős mezőny játszott az osztályban: a most
folyó Butler bajnokság I./A osztályú ver
senyzői közül 12, I./B osztályú játékosai
közül pedig 21 játszott itt. Az idei „Bridzsélet” hasábjain szereplő győztesek 20 szá
zaléka itt játszott (40 százaléka az I./Aban, 40 százaléka pedig más osztályokban,
vagy nem vett részt a bajnokságban). Ös
szetétel alapján 3 csapat látszott a feljutás
ra legesélyesebbnek. Közülük a Győr-Budalakk-Égáz (Bánki Zoltán/39-Balogh Szabolcs/36 és Kotányi Balázs/36-Szőts Gábor/36) rajt-cél győzelmet aratott, míg a
Harangozó-Toys (Harangozó László/30Szilágyi László/32, Talyigás Péter/36-Tichy
Eszter/31, Kerti István/28-Vékony György
ö s ) és a Royston (Hajdú Péter/32-Hegedűs Gál/34, Aigay Gyula/32-Zoller Róbert/34, Kelen Károly/22-Marjai Péter/22)
csak kezdeti bizonytalankodás után iga
zolta tudását. (Zárójelben a lejátszott oktávok száma).
Érdekes az éllovasok egymás elleni
eredménye: a Harangozó 49, míg a Győr
csak 19 pontot gyűjtött riválisai ellen.
Ugyanakkor a győriek négy legjobb ered
ménye összesítve 100:10. A 3 feljutó ellen
az Investa (44 pont) és a Tóth (43 pont)
szerepelt a legjobban. A többi 9 csapat a
bennmaradásért vívott izgalmas csatát. Az
utolsó forduló előtt mindegyiknek volt
matematikai esélye mind a bennm aradás
ra, mind a kiesésre. Ebben a csatában a
megbízhatóság bizonyult a legfontosabb
nak: hiába nyert hatszor a SZTAKI, ötször
az Eravis és négyszer a Bárczy - néhány
nagy-arányú vereség miatt búcsúzniuk kel
lett. A Matematikus minden fordulóban
kétszámjegyű eredményt ért el - így két
győzelem is elég volt a bennmaradásához.
Kiváló volt a negyedik kieső Vég csapat
(Forgács Ferenc-Vörös Klára, Pallos ImreTakács G ábor) hajrája: utolsó három mér
kőzéséből kettőt megnyert és egyszer dön
tetlent ért el.
A másodosztályból tavaly feljutottak kö
zül csak az Investának sikerült megkapasz
kodnia. Ebben nagy része volt a Kállay

Gábor-Török György párnak: magabizto
san tartották az egyensúlyt például a győri
„Bridge” csónakházban a Bánki-Balogh, a
kétszeres szuperbajnok Argay-Zoller és az
utolsó fordulóban a keszthelyi győztes
Bárczy-Czímer pár ellen.
A bajnokság sportszerű keretek között
zajlott le, óvás nem volt, a zsűri egyszer
büntetett lassú játékért. Köszönöm az osz
tályjátékosainak (elsősorban Czímer Csa
bának, Liska Tibornak és Szőts G ábor
nak), hogy sokat segítettek az eredmények
gyors és pontos közreadásában.
A Győr-Investa (16:14) mérkőzés sorsa
úgynevezett rendszerpartin dőlt el. Az
osztónak 15 figurapontos egyenletes keze
volt. Mindkét teremben 1 szán volt az in
dulás. Az osztó mögötti 17 pontos győri já
tékos büntető kontrájára (Cappelletti) hi
ába találta meg a Kállay-Török pár a 4 + 4 es káró színt, 15+0 ponttal ötször bukott
(-1100) a kontrázott két káró felvételben.
Az Investa DONT-ja passzt írt elő a 17
pontos kéznek: az eredmény csak a so
ványka kétszer nem lett (+100).
Az alábbi játszm át Talyigás Péter m ond
ta el: „Az I./A-ba végül könnyedén felju
tott csapat nevében valami szép megoldást
illene bemutatni, de ehelyett egy rendkívül
tanulságos parti jutott eszembe, ami a Töfi
elleni meccsen került a kezünkbe (az
elemzés teljesen egészében Szilágyi Lász
lóé, én csupán papírra vetettem). Lapom a
következő volt:
♦ AKD107
r♦ A52
♦ AKB73
Licit általános mansban:

TichyE.

Czímer Cs.

Talyigás R Bárczy P.

passz
4 kör

1 káró*
passz

kontra
???

passz

*11-15 pont, egyenlőtlen lap, van 4-es nemes (lehet akár
siken káró is, ha az elosztás 4405)

A kérdés adódik: mit licitáljunk? Egyút
tal arra a kérdésre kellene választ kap
nunk, mi lehet az oka annak, hogy part
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nerünk nem indult el egy, kettő, három
vagy négy körrel, de a kontrára azonnal 4re ugrott? Világos, hogy rengeteg kőrje
van. De mi lehet em ellett a lapjában, hogy
első helyen passzolt? Megállapodásaink
szerint nincs az a gyenge lap, amivel ne le
hetne 2 kört mondani és a 9-10 pontos 5+os kört is elfelejthetjük, m ert azzal 2-3
kört mondott volna a partner, esetleg 2 ká
rót. Tehát nem lehetetlen, hogy figurálisán
gyenge lapjával azért nem zárt ki első he
lyen, mert túl sok a pikkje. E z után már
mindenkinek az ízlésére és a fantáziájára
bízható, hogy mennyit és főleg hogyan
kockáztat, és hogy eléri-e a 6 pikket. Ne
kem ez a gondolatmenet eszem be sem ju
tott, de félő, ha eszembe jut, akkor is 4 pik
ket mondok. A másik asztalon az AndrásiM olnár pár dicséretére válik, hogy bem ondták a kiváló pikk szlem et (Eszter
lapjával Ekrennel indultak), de ott is (aho
gyan én is) csak tizenegyet ütött a felvevő:

~1

*B986
T B 109632
♦B

*94

q
♦ AKD107
------------ V _
♦ A52
♦ AKB73

Nyugat a treff nyolcassal tám ad, Kelet a
dám át adja. Ütünk az ásszal, és a káró ász
lehívása után kárót lopunk. Hogyan to
vább? A treffekkel kellene kezdeni vala
m it és láthatóan 4-2-es treffre gondtalan a
teljesítés. Hogyan védekezzünk az 5-1-es
tre ff elosztás ellen?
Hívjuk ki az asztalról a treff kilencest, és
akárm it ad Kelet, tegyünk kicsit a kezünk
ből! H a a partit lehetett teljesíteni, akkor
ezzel a játékkal biztosan teljesíteni fogunk.
(Érdem es alaposan végiggondolni a felme
rülő eseteket. Látszólag fenyeget ugyanis,
hogy kirövidülünk, ha az adu 4-0-ban van
elosztva, de látható, hogy ez csak akkor kö
vetkezik be, ha a treff is 5-1-ben van,

ugyanis 4-2 treffre már csak egy kárót kell
lopni az asztalon és teríthetünk.) Ha jövőre
az I./A-ban újra a kezembe kerül ugyanez a
kiosztás, már tudni fogom a dolgom.”
Ez volt a teljes kiosztás:

* 542
¥D 87
♦ D98763
*8

♦ B986
¥ B 109632
♦B
*94
í
* 3
mű
„ ¥A K 54
♦ K104
-----*----- l* D 1 0 6 5 2
♦ AKD107
¥♦ A52
♦ AKB73

Iványi Antal

II. osztály [h.]
A csoport összetételét az öt harmadosz
tályból feljutott és a két volt I./B osztályú
csapat határozta meg. A volt I./B osztályú
csapatoknak nem volt esélye a visszajutás
ra, de a kiesés sem fenyegette őket. A má
sod és harmadosztály erőviszonyaira jel
lemző, hogy a feljutók közül három (Traubi
SC, Fecni, Pajzs) a másodosztályban is
meghatározó tudott lenni és végig az I./Bbe való feljutásért küzdött. Ezek a csapa
tok egy éve alakultak tehetséges fiatalok
ból, illetve őket jól kiegészítő rutinos, tudá
sukat tekintve I. osztályú párokból álltak.
A másik két hagyományosan III. osztályú
csapat messze lemaradva a II. osztály szint
jétől biztosan esett vissza a III. osztályba
(Fábián, Vöcsök). Ez a két csapat az L + L
csapatával kiegészülve már az első forduló
ban elfoglalta az utolsó három helyet, ame
lyet végig „megőrzött”. így a kiesés kérdése
egy pillanatig sem volt kérdéses.
Küzdelem csak a feljutó helyekért folyt.
Ebből a küzdelemből a II. osztályból ki
em elkedő rutinos Marczona-Minarik ve
zette együttes került ki győztesen, akiket
jól egészített ki a szintén vidéki Horváth
D. - változó partnerekkel (Hnisz és Treffler), valamint a két tehetséges Minarik
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gyerek. Sikerükhöz és az I./B-be való fel
jutásukhoz gratulálunk, a továbbiakhoz
sok sikert kívánunk.
Sajnálatos, hogy a másik két feljutásra
esélyes - tisztán fiatalokból álló csapat -,a
bajnokság végére az esélyesség terhe alatt
összeroppant. A Pajzs csapat, amely az el
ső hét fordulóban több mint 20 pontos át
lagteljesítménnyel végig nyert, az utolsó
négy fordulóban 7,5 pontos átlagteljesít
ménnyel négy vereséget szenvedett. A
Fecni fantázianevű csapatnak a biztos fel
jutáshoz az utolsó fordulóban elég lett vol
na 22-8-as vereség. De a rutinhiány rajtuk
is kiütközött és katasztrofális 25-4-es vere
séget szenvedtek az Artemix csapatától,
így a feljutó helyért évek óta hiába küzdő
Artemix csapat ölébe hullott a második
hely, amelyben a Traubi SC-től elszenve
dett 25-0-s vereség után valószínűleg már
maguk sem hittek.

Kotányi Zoltán
II. osztály (k J
A legesélyesebbnek tartott két csapat föl
jutása a bajnokság közepére már szinte
biztosnak látszott és az utolsó forduló
előtt végleg eldőlt. Az utolsó fordulóban
éppen egymás ellen játszottak és az ott
győztes Bergen-Góc teljesen megérde
melten nyerte meg a bajnokságot is. A
nagyrészt fiatalok alkotta csapat fölényét
nem csak 10 győzelmi pontos előnye mu
tatja, hanem a vetélytársuknál sokkal jobb
mecsspont-különbségük is. Amellett, hogy
nem volt 16-14-nél nagyobb vereségük,
övék a legtöbb szerzett, s a legkevesebb le
adott IMP, a legtöbb egy mérkőzésen szer
zett IMP (146) és az egyetlen 25-0-s győze
lem. Feljutásuk egy pillanatig sem forgott
veszélyben. Önmagához képest közepesen
kezdett a Balásy csapat, de a bajnokság
közepén erősítettek és a 8. forduló után a
vezetést is átvették rövid időre, viszont a
hajrá vetélytársuknak sikerült jobban. A
feljutásért rajtuk kívül a Németh és a Bóc
volt sokáig versenyben. Előbbinek sikerült
a mezőnyben egyedül mindkét feljutót le
győznie, de mérkőzéseit nem nyerte olyan
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fölényesen, mint Balásyék, és volt egy na
gyobb veresége is éppen a Bóc csapattól,
amely viszont a két feljutó csapattól kapott
ki nagyon és egyszer a hajrában, amikor
már nem volt följutási esélye. Végig egyen
letes teljesítményt nyújtva erős középcsa
patnak bizonyult a Csipka, összesen há
rom veresége volt, egyik sem nagyobb 1812-nél. M ár a kiesőzónáig csúszott, de az
utolsó három fordulóban szerzett 64 pont
jával biztosan maradt benn a szintén stabil
középcsapatnak számító Wellner. A tava
lyi bronzérmes K +M eléggé bizonytalanul
kezdett, de a bajnokság hajrájában össze
szedte magát és több mint 30 ponttal előz
te meg a kieső csapatokat. Gyengén kez
dett a II. osztály másik csoportjából átke
rült Főnix, de a 6-8. fordulókban már ne
véhez méltón szerepelt. A végén több erős
ellenféllel került szembe, akikkel már nem
bírt, de tisztességesen helyt állt, s bennma
radása m ár nem forgott veszélyben. Tragi
komikus küzdelmet folytatott a kiesés el
kerüléséért az utolsó négy csapat. Ha vala
melyik csapat a hajrában összeszedi magát
és legalább egy komolyabb győzelmet arat,
gond nélkül maradt volna benn. Ez egyik
csapatnak sem sikerült, így végül a kataszt
rofális kezdés után egyenletesen rossz tel
jesítményt nyújtó Hegedűs úszta meg,
hogy idén három csapat esett ki. A Hege
dűs és a Farkas volt az a két csapat, ame
lyik nem tudott 21 VP-nél többet szerezni
egy mérkőzésen. Jellemző, hogy az idén a
bennmaradáshoz elég 131 VP, kevesebb,
mint amennyit tavaly a 11. helyezett csapat
szerzett. Az Építész és a Farkas végig
egyenletesen rosszul szerepelt, bár utóbbi
nak a bajnokság elején valamivel jobban
ment. Az utolsó helyezett Mediprintről az
első néhány forduló után azt lehetett hin
ni, hogy a feljutásért fog küzdeni, de a lé
nyegében kétfordulónként menetrendsze
rűen érkező nagyobb vereség végül a ki
esést jelentette. Az utolsó három helyezett
csapat közül egyik sem csinált az utolsó 3
fordulóban 29 VP-nál többet.
Az alábbi partit a nyolcadik fordulóban
osztották:
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É-D beliben, osztó: Dél
4KD106
4D1073
♦ 1097
*82
♦9
----- í----- *A8742
VK852
VAB94
♦AD8652 Ní
* 43
*96
D
*A B 4
4B53
46
♦KB4
*K D10753
Aliéit:

figyeltem. A módszer viszonylag egyszerű
volt: minden játékosnál megnéztem, hány
IMP-t szerzett csapata azokban a leosztá
sokban, ahol Ő is játszott és ezt elosztot
tam az általa lejátszott partik számával.
Nem túl meglepő módon ebben a verseny
ben is a két éllovas játékosai szerepeltek a
legjobban, első helyen Dörnyei Zsolt vég
zett 1.293 IMP/parti átlaggal. Eredményé
hez ezúton is gratulálok. Felmerül a kér
dés, hogy mennyire volt reális ez az érté
kelés. Az a kritika mindenképpen jogos,
hogy a véletlen okozta természetes arány
talanságokon túl favorizálta a saját csapa
tukon belül gyengébb játékosokat, s az is
csökkenti hitelességét, hogy mindenki más
és más leosztásokban érte el eredményét.
Érdem es lenne bevezetni, hogy fordulón
ként minden mérkőzésen ugyanazokat a
partikat játsszák le. A fentieken túl ez az
zal az előnnyel is járna, hogy a leosztáso
kat egységesen lehetne kielemezni, esetleg
bem utatni, hogy egy-egy képzettebb játé
kos hogyan játszotta. így a játékosok köz
vetlenebb módon szembesülnének saját
hibáikkal, ami a színvonal emelkedését is
elősegíthetné.
Másik kérdés, hogy mi legyen a II. és III.
osztályok közötti kiesés/feljutás rendsze
rével. Nézetem szerint nem célszerű a je
lenlegi gyakorlat, nevezetesen hogy a III.
osztály létszámától függ a feljutás-kiesés.
A z MBSz versenyszabályzata nem is fogal
maz egyértelműen ebben a kérdésben. A
bajnoki rendszer nevéből adódóan fölül
ről kell, hogy építkezzen. El kell dönteni,
hogy egy 24 csapatos másodosztályból
hány legyen kieső (4, 6, 4 + 2 osztályozós),
függetlenül a III. osztály indulóinak szá
mától. Ha az a gond, hogy megnő a III.
osztály létszáma, osszuk azt két csoportra.

Ny

É

K

passz
24
44
Indulás

passz
1*
passz
2v
körpassz
a treff kiráb

D
passz
2*
passz

Az indulásba Észak a kettest tette (pá
ros lapszám). A felvevő ütött az ásszal, s
amíg játéktervet készített, a Délen ülő Wie
ner Gábor (partnerem) az ellenvonal nem
túl jó esélyeit szemlélte. A z ellen vonali erő
nagy része az ő kezében van. ráadásul nem
túl jó defenzív értékek, a felvevőnek látha
tóan szerencsésen fekszik a káró szín is,
úgyhogy még a partner négyes aduja ese
tén sem nagyon segíthet más, mint egy
megtévesztő játék. A felvevő kárót hívott,
s ebbe Wiener a királyt tette. A felvevő
ezek után nem bízva a káró színben és
Délnél több adut rem élvén, a kör ászt,
majd a kör királyt hívta. M iután kiderült a
rossz hír, megpróbálta a káró dáma lehú
zásával, majd keresztlopással megszerezni
hiányzó ütéseit, de a negyedik kárót Észak
magasan lopta, s utolsó aduja kijátszásával
megakadályozta, hogy a felvevő még egy
szer az asztalra kerüljön. Az egy bukás
12 IMP-t ért csapatának, m ert a másik asz
talon két indulóerős lappal, 8 lapos nemes
találkozással kimaradt a gém (3 kőr=), így
+ 5 IMP volt a buktatás jutalm a a -7 he
lyett.
Az idén újításként nem csak a csapatok,
hanem a játékosok egyéni teljesítményét is

Hegedűs László

III. osztály
A két csoportban lebonyolított versenyen
az A csoport küzdelmeit a várakozásnak
megfelelően a Vida Mihály és Komor Pé
ter által vezetett Dark Club nevet viselő
csapat, Böszörményi Katalinnal, Gáspár
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Zoltánnal és Szendrei Csabával kiegészít
ve nyerte meg. A rájátszásban is diadal
maskodtak, így ők nyerték a III. osztályú
csapatbajnokságot. Második lett a B cso
port győztese, a BEAC-Poór csapat. Eb
ben a csapatban a rutinos Petrás GáborPoór István pár mellett, az egyre megbíz
hatóbban játszó Kovács testvérek, Balázs
és Gergő, Fris Miklóssal együtt hármas
ban játszottak, és a nagy jövő előtt álló
Bóna Gábor-Rozsnyai Adám egyetemista
páros egészítette ki az együttest.
A B csoportban három csapat, a Bikki, a
Glóbus és a Beac-Poór hamar az élre állt.
Jó hajrával a Hittman csapat lett a negyedik
feljutó. Az A csoportban a Dark Club mel
lett a Bogáncs, a Bencsik és a Fortuna volt a
feljutó négyes. Hajszálra maradt el a felju
tástól a B csoportban a REAC-IFI, mert
többször csak helyettesekkel tudtak kiállni.
A rájátszásban a BEAC csapat 6 ponttal
vezetett a Dark Club előtt. A következő 2
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fordulóban fordult a kocka, a D ark Club
állt az élre egy pont előnnyel. Közben a
Glóbus két vereséggel nehéz helyzetbe ke
rült. Az utolsó előtti fordulóban a D ark
Club a Bikki csapatot, a BEAC a B ogán
csot verte 25:0-ra. A Bikki csapat az utolsó
fordulóban még a Bogáncstól is kikapott,
így ő lett a második kieső.
Az utolsó fordulóban a Dark Club ját
szott a BEAC ellen a győzelemért. A
BEAC-nak a 16-14 is elég lett volna. A
csapatok idegesen, sok hibával játszottak.
Végül a mérkőzés egyetlen partin m úlott.
A következő lapokból, amelyben 7 káró
van terítve, a Dark Club 6 kárót vett fel, a
BEAC csapat tragikus, elemi félreértés
miatt csak 2 kárót!
Induló lapja: 4AKx, VADxx, ♦KlOx, ♦xxx
A válaszoló: éxxx, V-, ♦ADBxxx, £A K D x
A feljutó csapatoknak gratulálunk és
sok sikert kívánunk a II. osztályban.

dr. Poúr István

PIATNIK B u d a p est K ft. 1 0 3 6 B u d a p e st N a g y szo m b a t u tc a 1.
T elefon 3 8 8 - 4 1 2 2 , 3 8 8 - 4 1 2 3 Fax. 2 5 0 - 0 2 7 2
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lfladmipex Kupa 599
Mindenekelőtt köszönet illeti a Flamenco
Flotel vezetőit, mert gyors döntéssel otthont
adtak a versenynek, miután az eredetileg
meghirdetett helyszínen technikai okok mi
att lehetetlennek bizonyult a torna lebonyo
lítása. Ami a környezetet illeti, biztosan nem
jártunk rosszul, jóllehet a kávé, a szendvics
és az ásványvíz illetlenül, s bizonnyal alapos
ok nélkül magas ára alkalmasint csökkentő
én hatott a fogyasztásra.
De mindannyian a játék kedvéért men
tünk oda. A csapatversenyen került a ke
zünkbe a következő leosztás:
19. leosztás, K-Ny beliben, osztó: Dél
♦AB 109
¥AK986
♦D64
*3
♦8754
----- i------ ♦D
¥ 107543
¥DB
♦A72
*"
K ♦B10985
*A1072
D
*B 5
♦K632
¥2
♦K3
*KD9864
A licit precíziós treffben:

Ny

í

K

D

2*
passz
2¥
passz
2é
passz
4^
körpassz
Indulás: pikk négyes. A felvevő automati
kusan a kilencest kérte az asztalról és a dá
mát megütötte a királlyal. A felvételt 3-2
pikknél és négy-kettőnél nem rosszabb treff
elosztásnál nemigen veszélyezteti semmi, ki
adó egy káró, s legfeljebb két treff. A felvevő
tehát hívott még egy pikket, s ütötte az asz
talon. Kiderült a rossz hír, a felvevő immár
bajban van. A treff ász jó fekvésében re
ménykedve treffet hívott az asztalról, Nyu
gat ütött és ismét adut hívott. A felvevő
most lejátszott három m enet kört, de a har
madik menetet Nyugat felüllopta, s kis treff
hívással kézbe tette a felvevőt, akinek már
csak egy káró és egy adu ütése maradt.

A csalafinta kiosztást utólag elemezve
négy lapból is nehéz teljesíteni. A játszma
kulcsa valószínűleg az, hogy az első pikket
az ásszal kell megütni, mert csak a treff ma
gasítására van komoly esély, ahhoz viszont
később szükség lesz a kézi átmenetekre.
Egyébiránt alaposabb megfontolás után ez
nem megalapozatlan játék, hiszen Nyugat
bizonnyal nem indult harmadik, vagy dubló
dáma alól, az ötödik dáma ellen védtelenek
vagyunk, a negyedik dámának pedig szinte
mindegy. A dáma tehát Keletnél lesz, azt rá
érünk később is megkeresni, tiszta haszon,
hogy az első ütésbe esett. De ez nem olyan
boldogító hír, kivált nem akkor, ha Nyugat
szorongatja mindkét minor ászt és gálád
módon folyton pikket hív, valahányszor
ütésbe kerül.
De alighanem van megoldás. Az első pik
ket tehát az ász ütötte, esett a dáma. Most
treffet hívunk a királyhoz, nyer az ász és
megérkezik az obiigát pikk hívás. Ez az asz
talé lesz. Most a felvevő lehívja a kör ászt és
kis kör lopással kerül kézbe, hogy folytat
hassa a treffet. (Esett a két kör figura, kide
rül a rossz kör elosztás is.) Treff dáma után
treff kilences, amit Nyugat fed, (ha nem te
szi, a felvevő körbeengedi az ütést és újabb
treffet hív) ezt az asztal ellopja, s most meg
hívja a kör királyt. Ez most az állás:
♦B
¥K98
♦D6
A

♦87
Y

♦A72

♦7

----- 1----- ♦
NY

MY
D

K

¥1075

R 4B109
a

♦K
¥
♦K3
*864
Nyugat eddig csupán a treff ászt ütötte.
Ha most lop, nincs jó hívása. Tehát eldobta
treffjét. Következik a kör kilences hívás,
amit Kelet nyilván fed, Dél pedig lop a pikk
királlyal. (Ha Kelet nem fed, a felvevő kör
beengedi a lapot, s előáll a korábbi helyzet.)
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Dél most magas treffjét hívja, s Nyugat is
mét tűnődhet a jó megoldáson. Ha lop, az
asztal felüllopja és következnek a magas
körök, Nyugat csak egy adut és a káró ászt
üti. Ha nem lop, a felvevő folytatja a treffet... .Vajon ezt a fogást miként nevezték el a
bridzsirodalomban?
LR

ben a helyzetben teljesíthető-e a felvétel a
legjobb ellenjáték esetén?
Igen. Nézzük a lehetséges változatokat:
1. Pikk visszahívásra
Ütünk az asztali ásszal és lehívjuk a mara
dék pikkeket. Most kör ász, kör királyt hí
vunk. Az alábbi állásban következik a kör
király és Kelet tehetetlen.

Egy 3 szán
A Vladimpex párosversenyének első fordu
lójában egy I. osztályú pár ellen játszottuk
az utolsó partit.
4. leosztás, ált. beli, osztó: Nyugat
♦A1094
VK952
♦4
,♦10975
*865
í
*D732
V B 10876 NY K VD
♦95
D
♦DBSS
♦832
♦ADBó
♦KB
VA43
♦AK10762
♦K4
A licit:

Dél

Nyugat

Észak

Kelet

passz
passz
1*
1 szán
passz
kontra
2*
passz
2 szán
passz
3 szán
körpassz
Mindkét pár standard rendszert játszott.
A 2 treff kontrát hívásirányítónak szántam,
de Délt ez nem riasztotta el a gém bemon
dásától. Argay Gyula a treff nyolcassal in
dult, a felvevő az asztalról a kilencest tette.
Valami megmagyarázhatatlan okból a treff
bubit raktam (nem voltam biztos benne,
hogy a kontrám után a treff szín saját szín
nek minősül, így három kis lapból a legnagyobbal indulunk). Innen a felvétel könnye
dén teljesíthető lett volna, ha a felvevő káró
ra játszik. De nem ezt tette, mert a pikk bu
bit hívta és megadta a dáma ellen az
impasszt, ami nem ült. A kérdés az, hogy eb

*-

¥B108
♦95
♦32

*VK95
♦4
♦975
----- T----- * _
uv '

0

„

¥ “

14 ♦DBSS
♦ADÓ

A -

V4
♦AK1076
♦4
Ha Kelet egy treffjétől válik meg, akkor
kárót hívunk az asztalról (Keletnek ugye
fednie kell), majd treffel kiadjuk az ütést.
Kelet a végállásban káróval megadja a ki
lencedik ütést. Ha kárótól válik meg, akkor
káró ász, káró király kárót játszunk és meg
kapjuk a végén a treff ütést az asztalon. Ke
let próbálkozhat még egy magas treff eldo
básával is, de ekkor sincs mentség. Kárót hí
vunk, majd treffet a kilenceshez. A treff ász
ütés után megpróbálhat kiszállni a hatossal,
de ennek alá tudjuk tenni az ötöst, így el kell
hívnia a káró figurája alól.
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2. Káró dáma hívásra
Megütjük az ásszal, lehívjuk az asztali pik
keket, majd kör király, kört játszunk és Ke
let ugyanazzal a problémával találkozik,
mint az 1. esetben (Kelet még nem tett):
*¥95
♦*975
|
*VB108
♦9
*32

UV

K
R 4B83
P
*AD6

¥A
♦K1076
*x
3. Egyéb hívásra
Treff figura hívása nem segít, mert magaso
dik az asztal egyik treffje (két lemenet van, a
kör király és a pikk ász). Kör dámára az 1.
változat szerinti játék folyik.
Zoller Róbert

Játszmák az idei
AGRIA versenyről
1./ „Nemtudomka kényszerhívás”
A verseny faramuci m ódon kezdődött. A
versenyzők kezébe kétféle meghívó jutott.
Az egyiken 2 órával korábbra hirdették a
verseny. Az utolsó pillanatban kellett
egyeztetni a pontos kezdést. A továbbiak
ban már zökkenőmentesen folytak az ese
mények. Igaz, a verseny legvégén egy eltokolásra derült fény. Talán jövőre nálunk is
gépi partik lesznek, és így kevesebb eséllyel
történhet mindenféle baleset.
Az eredményekről:18 csapat indult, köz
tük 10 vidéki és 2 külföldi. Kilenc forduló
volt és az első helyért végig óriási küzdel
met vívott a miskolci KÁSA és a debreceni
NUCLEUS csapat. Végül a debreceniek
nyertek és a második-harmadik helyen
holtverseny alakult ki. M indenféle számítás
szerint is a miskolciak lettek a másodikak.
A párosversenyen 50 pár vett részt. A
Szabó-Marjai Gy. duó 62 és 64 százalékot

produkált, tehát megérdemelten nyertek. A
versenyszervezés és fáradtság meglátszott
rajtunk, egyszerű helyzetekben is hibáz
tunk. A verseny végére felélénkültem és az
alábbi végállásban már figyelni tudtam az
ellenfelek dobásait, kiszámoltam elosztását,
ím e egy végállás: (Címe lehetne: „Emlék
szik-e még a kis lapokra?” Rokona az is
mert pszeudo-beszorításnak, amikor az el
lenfélnek kell döntenie, hogy az asztalról
meghívott hármasra a kéz négyest vagy ket
test tett. Ha az ellenjátékos tudja, ki üti az
utolsót, akkor azt a védő lapot tartja meg.
H a rosszul dob, akkor a felvevő ütést nyer.)
Oktalan licit és rossz játékvezetés után
alakult ki a következő végállás káró felvé
telben. Egyet szabad kiadnom:
*¥D10x
♦*63
*10xx?
----- í----- 4B10?
¥xx
„„
„ ¥Bx
♦4x
*K ?
___ I ___ *K ?
♦Dx
¥ ♦D
*54
(Az eddigiekből tudható: ha Keleten van
a treff király, akkor eggyel kevesebb pikkje
van, és az persze Nyugatnál lesz.!!!)
Lehívtam a káró dámát, Nyugat és az
asztal kört dobott.
Most kétféle módon lehet játszani.
Ha a treff király Keletnél van, akkor egy
szerűen lehúzom a pikk dámát, kiadom a
treffet és Kelet csak kört tud hívni. Ha
Nyugaton van a treff beütés, akkor ellenfe
lem emlékezetétől függ a sorsom. Treffet
kell hívni. Nyugat akkor játszik jól, ha azt a
nemesét hívja, amit ugyan ütök a dámával,
de amely mellett treff színben a magasabb
lap maradt. így hiába van a másik oldalon
magas lapom, nem tudok érte menni. Va
jon emlékszik, hol van a magasabb treff?
Nem tudhattam meg, mert sajnos lehív
tam a pikk dámát, majd Nyugat ütött.
Miért játszottam Kelethez a királyt?
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Mert ellenfelem korábban a szinglijével
hezitált vagy három másodpercig. így az
irodalomba csak elképzelt „nemtudomka
kényszerhívás” kerülhet be.
András Imre

2./A kávéházi fintora,
avagy kisszlem - ellenvonalon
Az egri csapatversenyen az alábbi lapot
kaptam Észak helyén:
♦AKx, Vx, ♦Axxx, *KB98x
Ált. beli, osztó Kelet
A licitmenet:

K

D

Ny

É

1£*

passz

passz

?

*kávéházi

A gondolataimba először egy kihagyott
bellgém úszott be +600(620?)-ért, majd a
várható egy-hármas(négyes) kór találko
zás, a mögöttem ülő treff ász-dáma-tízes és
végül Kelet, vagy Nyugat kontrája -500ért... A gyötrődés végeredménye: passz!
Partnerem kis káróval támadott, leterült az
asztal:
♦xxx, VBxxxx, ♦Bxxx, ♦x
Az indulást üti az ász, a kor visszahívásba
Kelet királyt helyez, üt a partner ásza. Ez
után kör lopás, pikk ász, pikk király, kis
pikk Dél dámájához és újabb kör lopás kö
vetkezett. A végeredmény: 6 bukás.
Úgy tűnt, legfeljebb egál partit írunk (a 6
treff elvehetetlen), de a másik asztalon a mi
vonalunk játszott 3 treff+3-at.
Tizenkettőt m ár sokszor ütöttem felve
vőként, de ellenvonalon még soha! Ez volt
a teljes kiosztás
♦AKx
Vx
♦Axxx
*KB98x
♦xxx
í
♦Bxxx
VBxxxx
1
VKDx
♦Bxxx
Ní
K ♦KDxx
*x
n
*Ax
♦Dxx
VAxxx
♦x
♦DlOxxx
A kávéházi rendszer alighanem csiszo
lásra szorul.
RÉnyi Károly

Keszthely 1999.
Vad lensztásnk
Ha az Osztrák-Magyar Monarchiában
bridzsversenyt rendeztek volna, nagyjából
ugyanazt a nemzetiségi arányt tükrözte vol
na a mezőny, mint 100 évvel később. Persze
ezt már megszoktuk az elmúlt negyedszázad
alatt, akár csak a hagyományos Télapó (Mi
kulás) ralit a verseny után. De térjünk a
tárgyra. A csapatverseny egyik érdekes par
tijában ellenfelünk a nápolyi treff antik vál
tozatával közelítette meg a felvételt.
Ált. beli. Osztó: Kelet
♦KD62
VK43
♦876
♦1063
----- 1----- *B1043
♦A98
uv 1 _ VAD 1072
*85
♦A9543
NT
* ♦K
♦KB7
0
*D42
♦75
VB96
♦DB102
♦A985
A licit:

K

Ny

1^
2k
3 szán
körpassz
Kelet valószínűleg fontosabbnak tartotta,
hogy ő legyen a felvevő, semmint hogy ötös
kőrjét nyilvánosságra hozza. Dél a treff
ötössel indult az ókonzervatív újságíró kon
venció alapján. Az asztal ütött a bubival és
kört hívott. Dél a tízest a bubival ütötte és
pályafutása utolsó tíz évének legjobb hívá
saként a káró kettest helyezte az asztalra.
Ha most a felvevő treffet hív, a kör
impasszal kilencet üt. O azonban pikket ját
szott, a nyolcast ütötte Észak. A felvevő
most bajban van, hiszen káró hívásra elbukja a partit. Észak azonban figyelembe nem
véve partnere káró kettesét (talán mert
nemigen szokott hozzá a jó hívásokhoz) ab
ban bízott, hogy a felvevőnek ötös pikkje
lesz és treffet hívott remélve, hogy 2 pikk, 2
treff és egy kör ütés jut az ellenvonalnak. A
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parti érdekessége még, hogy Észak nagy za
vart tudott volna kelteni, ha a kör királyt te
szi a 2. ütésben.
A párosversenyen sok érdekes leosztás
volt, a második fordulóban vadabbnál-vadabb elosztások váltogatták egymást. íme
egy:
Osztó: Dél, Észak-Dél beliben
*AKDB8642
VD974
♦*8
*— í— 1*10
VKB1032
V85
♦D76
* ♦AKB10532
*AKB73
B
*642
*9753
VA6
♦984
*D1095
A licit:

Ny

í

K
Csepeli

D
Kovács M.

IV
4*
5*
5*
6*
6*
kontra körpassz
A mínusz kétszáz jó eredmény volt, hi
szen a hat káró jó játékkal teljesíthető. A
felvevő a csapatversenyt fölényesen nyerő
fiatal osztrák csapat junior világbajnok játé
kosa lett volna. A legnehezebb licit Kovács
Misi öt pikkje volt, hiszen rólam közismert,
hogy beliben mans ellen „szeretek” szlemet
menteni, így az én hat pikkem könnyű be
mondás.
Érdemes azért megvizsgálni a hat kárót.
A pikk indulást a felvevő ellopja. A kör ászt
kell megtalálni, ez valószínűleg annál lesz,
aki a felvételt megkontrázzál
A 6 szanzadu egy szűrrel nem szokott
rossz parti lenni a párosversenyeken. így
volt ez a 2. forduló 25. leosztásában is.

Osztó: Észak, K-Ny beliben
*A104
VAKD752
♦A86
*8
----- j----- *B953
*D76
V1083
VB6
♦B109
NT
* *D52
*109742 ___ ?___ *K63
*K82
V94
♦K743
*ADB5
A licit:

í
Csepeli

D
Kovács M.

IV
2 szán
3V
4*
6 szán
körpassz
A káró bubit a felvevő végső töprengés
után a kezében ütötte.
Igaz, ezt én már csak a parti után észlel
tem. A töprengést ugyanis nem tudtam ki
várni, és miközben „megnyugtatásképpen”
odaszóltam ellenfeleinknek, hogy Misi a
szűrön gondolkodik, eltávoztam oda, ahová
Árpi bácsi is gyalog jár. Misi körrel lement
az asztalra és megadta a treff impasszt. Le
hívta a kör ütéseket, a kezéből eldobott két
kárót, egy pikket és egy treffet. A végállás:

*D76
lm
*-

*A104
V♦A8
*í-- *B93
« „ «
B___ *K3
*K8
V♦7
*AB

A káró ász hívására Keletnek el kell dob
nia egy pikket. A felvevő a pikk királlyal
kézbement és a treff ásszal beszorította
Nyugatot. Választhatott volna az ellenfél
másféle „halált” is, de akárhogyan tartja a

BBIPZSÉ1ET_______________

17
*K93
¥1075
♦AK7
*7

lapokat, jó felvevő ellen nem kerülheti el
sorsát. Ebben a partiban az a ritka eset for
dult elő, hogy a jó licit és a jó játék eredmé
nyes lett.
Csepeli Miklós
♦5

Nehéz szűrés
A párosversenyen 4 kört játszottam felvevő
ként az alábbi lapokkal:

♦D1062
*AD95

*K93
¥K10753
♦AK74

7
*A106
-----“----- ¥AD82
♦B83
*B102
Az indítókijátszás a pikk nyolcas volt,
amiről azt lehetett tudni, hogy max. dubló.
A jó írást már az első ütésben eljátszottam,
amikor az indulást a kezemben ütöttem az
ásszal. Erre persze csak később, a káró szín
kezelésénél jöttem rá.
A pikk ász után kettőt aduztam az aszta
lon végezve (mindkét ellenfél adott), majd
kis kárót hívtam a bubi felé. Kelet (habozás
nélkül) kicsit rakott, így arra a megállapítás
ra jutottam, hogy a káró dáma Nyugatnál
van, ezért a káró nyolcast adtam a kezem
ből. Arra spekuláltam, hogy később elka
pom a remélhetőleg Keletnél levő, eredeti
leg dubló káró kilencest, vagy tízest. Ehhez
egyetlen kézi átmenet is elég, jelen esetben
ez adu lesz. Az ellenfél újabb pikket hívott.
Ütöttem az asztalon és kézbe jöttem az
aduval. Kihívtam a káró bubit, Nyugat be
csületesen fedett a dámával és Kelet kimu
tatott. A számítógép úgy osztotta ki a lapo
kat, hogy Nyugatnál volt mind a káró dáma,
mind a tízes, kilences. Mivel csak egy adu
átmenetem volt (nem jöhetek fel kétszer
aduval a kezembe, mert akkor nem tudom
ellopni a 3. pikket, ezért nem tudtam káró
ban hármat ütni. Ha az első pikket az aszta
lon ütöttem volna, akkor az alábbi állásban
lehetőségem nyílt volna három ütést szerez
ni a káró színben:

í

*DB74

N
Y K
* ♦----- 5----- ♦K8643
*A10
¥D8
♦B3
*B102

Nyugat második pikk hívását a kézben
ütöttem volna, majd jön a káró bubi. Nyu
gat fed, és az asztali ászba Kelet kimutatott
volna. Most kézbe lehetett volna jönni az
adu dámával és megadván a káró tízes el
len az impasszt, az asztali negyedik káróra
eldobható a kézi rossz pikk, így a 11. ütést
az asztali pikk kilences ellopása adhatta
volna.
Ez volt a teljes kiosztás:

*85
¥96
♦D 10962
♦AD95

*K93
¥K10753
♦AK74
*7
----- í----- *DB742
¥B4
* *5
___ "___ ♦K8643
*A106
¥AD82
♦B83
*B102

Zoller Róbert

ME G J E L E N T !
Nagyiván Gábor - Szeredi István
Bridzs licitgyakorlatok című CD-je.
Lektorálta Szilágyi László
Kapható a Gondolkodó játékboltokban:
Budapest II. Fény u. 10.
Budapest VII. Király u. 25.
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Válogató mérkőzések 1999. november 13-14.
Hegyvidék: Szalay, Szilágyi, Hegedűs G., Macskásy, Gulyás, W inkler
Kukucs: Kuttner Gy., Széles, Csepeli, K uttner J. / Galim: Gál, Vikor, Honti, Szalka
Jakab: Jakab, G erő, D um bovich, Linczmayer
1. mérkőzés: Hegyvidék-Kukucs___________________________________________
leosztás Ü ltet
H egyvidék___________ Kukucs________________________IM P
0-16
Nyílt
Szilágyi-Hegedűs_____ (N) Széles-Kuttner Gy.__________ +22____
________ Zárt
Szalay-Winkler_______ (N) Csepeli-Kuttner J._______________ +22
Nyílt
(N) Szalay-Szilágyi
Széles-Kuttner Gy._________+ 40________
17-32
________ Zárt
(N ) W inkler-Gulyás
Csepeli-Kuttner J.___________________ +62
33-48
Nyílt
Szilágyi-Hegedűs_____ (N) Széles Kuttner Gy.__________ +29____
________ Zárt
Gulyás-W inkler______ (N) Csepeli-Kuttner J._______________ +91
49-64
Nyílt
(N ) Szilágyi-Gál______ Széles-Kuttner Gy.______________ +51____
________ Zárt
(N ) Szalay-Winkler
Csepeli Kuttner J.__________________ +142
65-80
Nyílt
Szilágyi-Gál__________ (N) Széles Kuttner Gy.__________ +52____
________ Zárt
Szalay-Winkler_______ (N ) Csepeli-Kuttner J.______________ +198
2. mérkőzés: G alim -Jakab________________________________________________
leosztás Ültet
G alim _______________ Jakab_________________________ IM P
Nyílt
Gál-Vikor____________(N ) Dumbovich-Linczmayer +32__
0-16
________ Zárt
H onti-Szalka_________(N ) Gerő-Jakab_____________________+32
17-32
Nyílt
(N ) Gál-Vikor________ G erő-Jakab____________________ -28____
________ Zárt
(N) Honti-Szalka_____ Dumbovich-Linczmayer______________ + 4
33-48
Nyílt
H onti-Szalka_________(N ) Gerő-Jakab_________________ ^9_____
________ Zárt
Gál-V ikor____________(N ) Dumbovich-Linczmayer___________ -5
Nyílt
(N ) Gál-Vikor________ G erő-Jakab____________________ +36____
49-64
________ Zárt
(N) H onti-Szalka
Dumbovich-Linczmayer_____________ +31
65-80
Nyílt
Gál-Vikor___________ (N) Dumbovich-Linczmayer +29________
________ Zárt
H onti-Szalka_________ (N ) G erő-Jakab_____________________+60
81-96
Nyílt
(N) Gál-Vikor________ G erő-Jakab____________________________
________ Zárt
(N) H onti-Szalka
Dumbovich-Linczmayer_________________
Amolyan selejtezőként Kukucs-Trenka m érkőzés volt. (Trenka: Trenka, Kemény, Bárczy P, Czímer Cs.). A dön tő rő l ismét hírt adunk.

Egy játszma a Válogatóról

D él - Szilágyi László

Osztó Dél, ált. m ám :

Licit: Dél IV - 4V vége
Indulás: treff dáma
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A felvevő tízet ütött.

Ossz:

Ossz:

Fákó & Nyíri © '99 VaBanq

Nemcsak a húszéveseké
Tied a világ. Hangos zene, utazás, bará

hogy biztonságban élhess? Akit érdekel

tok. Kit érdekel, hogy mi lesz harminc év

annak már most megnyugtató megoldást

múlva? Amikor halkabb a zene, kevesebb

kínál az MKB Nyugdíjpénztár.

a szórakozás, mélyebbek a barátságok.

Gondold meg és dönts úgy, hogy 60

Kit érdekel, lesz-e elég erőd és pénzed,

évesen is tied legyen a világ!

Magyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 Budapest, V., Váci utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959

R t.
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Vegyespáros s9 9
Beleszólni?
Meglehetős nagy érdeklődés kísérte az
idei vegyespáros versenyt az Ecsed utcá
ban, ami a női mezőny erősödésével ke
csegtet, másrészt önm agában is kedvező
fejlemény. A versenyen az alkalmi Kere
kes-Szilágyi kettős diadalm askodott több
összeszokott vegyes kettős előtt, ami egy
felől ismét igazolta Szilágyi László utóbbi
időben mutatott, kiem elkedő formáját,
nemkülönben hogy K erekes Zsuzsa a
gyengébb EB teljesítmény ellenére sem
véletlenül került a női válogatottba.
Az alábbi leosztás a jelek szerint vi
szonylag kevés Északnak okozott dilem
mát:
12. leosztás, É-D beliben, osztó: Nyugat
♦B97542
V5
♦5
*A 7653
♦K3
;-----VKB108763
1
♦KB
HY
K
*K D
n___
♦A D 106
¥92
♦A8764
*94

*8
VAD4
♦D10932
*B1082

A licitet term észetesen valamennyi
Nyugat elindította, ki egy körrel, a precízi
ósok egy treffel. A kérdés az, mit tesz
Észak! Nos, 14 asztalnál licitált. A közbe
szólások ellenére a 27 asztalból mindöszsze két helyen játszott Észak-Dél pikket
(kontrával), az egyik asztalnál négyet, amit
teljesített (osztatlan top lett), a másiknál
ötöt, amit bukott egyszer. Ez viszont Ke
let-Nyugatnak hozott több pontot. A többi
asztalnál négy, vagy öt, itt-ott hat kört ját
szott Kelet-Nyugat, hatan teljesítettek,
kettő még szűrt is elkönyvelhetett, az
egyik kontrával. Az átlag +50 lett.

A közbeszólás persze kockázatos vál
lalkozás. Nem túl nagy fantáziával ki le
h e t rakni olyan lapot, amikor a beliista
közbeszóló, akár Michaels, akár Ghestem licitet választ, nagy fürdőt vehet. Ám
alkalm asint csaknem ugyanennyiszer le
h et kirakni a közbeszólásnak kedvező la
p o t a partnernél. Egyébiránt kockázat
nélkül - különösen párosversenyen nincs siker. Magam ezt utólag gondolom
így, (Csepeli Miklóssal folytatott eszme
csere után) akkor sajnos elmulasztottam
a licitálást. Tűrtük az ellenfél négy kőrjét,
s az egy bukással éppen csak átlagra m en
te ttü k a játszmát.
LR

Bekezdés
Hiszek abban, amiben sokan mások is,
hogy tudniillik egy párosverseny első par
tija megmutatja, mire számíthatunk az
egész verseny folyamán. Ez nem egyszerű
en babona, hanem annak a valószínűségi
törvényszerűségnek az alkalmazása, hogy
az azonos előjelű események közül az
egyik mindjárt elsőre bekövetkezhet. Va
lószínűleg.
Lássuk tehát, mi történt a vegyespáros
bajnokság selejtezőjében, mindjárt az első
partiban. Szenvedő társam Rosta Edina,
az ítélet végrehajtói: Hegedűs OrsolyaKem ény György.
Osztó: Nyugat, Észak-Dél beliben
♦ 108xx
¥Kxxx
♦ XXX

♦ KB
♦r ADB

----- f-----!♦ 9xx
1
r 10987xx

♦ KBlOxxx NY
*109xx

K 4x

L _ J L _ J * D xx
♦ AKDBxx
¥♦ ADx
♦ Axxx
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Nyugat

Észak

Kelet

Del

1 ♦
passz
passz
4é
4 szán
5♦
passz
64
körpassz
Treff indulásra bubi, dáma, ász, pikk ász,
treff király, kör lopás, treff lopás a nyolcas
sal (közben halk imádság, hogy körbemenjen, és meghallgatást nyer), kör lopás, treff
lopás magasan, kör lopás. Dél még két me
net adut hív, és terít az alábbi állásban:

é¥K
♦ xx

BRIDZSTANFOLYAM
16 hetes kezdő (és megfelelő érdeklődés
esetén) haladó tanfolyamot indítunk 2000.
február közepén (10-én vagy 17-én) csü
törtökönként 3/4 6 órai kezdettel a XI.
kér. Ecsed u. 13. alatti bridzsklubban.
Részvételi díj 20 évesnél fiatalabbak szá
mára 2500 Ft, 20-26 év között 5000 Ft,
egyébként 10 000 Ft. További információk
kérhetők Scharnitzky Pétertől a 3511 595os telefonszámon vagy a schapet@kmfserv.kmf.hu e-mail címen.

4_
4¥ ♦ KBx

4-

|
„„

4„ ¥109
4x

---- “---- 4 4¥♦ ADx

4Kis káró hívásra, ha Nyugat üt, kény
szerhívás, ha Kelet, ugródeszka adja a tel
jesítést. Ez jó mulatság, Kemény munka
volt, de nem köszönjük!

Ú J
B R I D Z S K l U B
Megnyílt a MICVA Klub
Cím: II. Frankéi Len út 4 9 .1. em.
(a Komjádí uszoda mellett]
Szerdánként párosverseny, kezdés:
pontosan 17.3B-knr
Nevezés a helyszínen.
Nevezési díj: 200 Ft/játékos
Kellemes környezet, büfé.
Mindenkit sz e re tettel várunk!

Hajdú Péter

lűtftíJátéta
1024 Budapest, Fény u. 10.
Tel.: 316-40-82
1072 Budapest, Király u. 25.
Tel.: 322-88-84
Tel/Fax: 322-64-77
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3 treffre 3 körrel fogadja az invitet, ha van
hármas kőije.”
megoldásai
Szerintem is. Vagy 3 kárót mondhat, ami
re
3 kórt m ondok (Partnerkínzó licit: Észak
1. Páros, E-D beliben. D él lapja:
nem fogja tudni, mit jelent; azt fogja hinni,
4 -, VB86532,4A9, 4B10874
hogy problémája van, majd kínjában mond
valamit, amire 4 körrel elárulom, miben
Ny
í
K
D
sántikálok).
14
passz
1 szán
Bánki Zoltán: „34. Géminvit, ennyit
passz
24
passz
?
megér a lap.”
Mit licitálsz?
Homonnay Géza: „34. Erősen szóba jön
a
4
treff és kevésbé erősen a 2 kör is, de
Licit
Szavazat Pont
párosversenyen nem érdemes nagyon ag
2V
6
100
resszíven licitálni. Jól jönne itt a(z általunk
34
5
90
játszott) konvenció, miszerint 2 káró mes
passz
3
60
terséges, és ezen keresztül licitálhatok az
44
0
50
inviterős kör színű lapok már ha ez annak
A Fórum 8:6 arányban szavazott arra, tekinthető.”
hogy treff legyen az adu, ugyanakkor 11:3
Treffben is kérdéses, hogy inviterős-e ez a
arányban úgy vélték, adjunk lehetőséget lap. A számítógép szerint nem:
Északnak még egy licitre. A kik nem paszG.I.B. (Éliás Imre tolmácsolásával):
szoltak, hajszálnyi többséggel preferálták a „2T. Jelentése 4-9 FP, 0-2 pikk, 5-6 kör, 0-4
2 kórt, amely ily m ódon lett a százpontos káró, 0-4 treff. Várható írás: +10. Mérle
megoldás.
geltem még a passzt és a 3 treffet.”
Mind a három megoldás mellett hivatkoz
A szerény +10 átlagos írás 2 kórben nem
tak a versenyformára:
lep meg az viszont igen, hogy sem a 3 treff,
Argay Gyula: „Passz. Párosversenyen sem a passz nem tud ennél jobb várható
nem szeretek bukni. Gémünk (5 treff) va eredményt elérni. A 3 treff talán azért, mert
lószínűleg nincs, és a partnernek valószí ha Északnak nincs megfelelő humorérzéke,
nűleg szingli kőrös lapja lesz. A legjobb többet várna az inviterőnktől, mint két bubit
és egy ászt.
nak a treff töredék tűnik.”
Szilágyi László: „2V. L. Szilagyi: „TacZoller Róbert: „Passz. Lehet, hogy eret
tics and Strategy of Duplicate Bridge” c. nek gondolat, de én passzolnék.”
könyve, amelyhez évekkel ezelőtt kéz alatt
Nem eretnekség csak kisebb szekta. Érde
jutottam hozzá, már magától is itt nyílik ki. kes különbség a passz és a 2 kór vagy 3 treff
Ha kör fitet találtunk (vagy kvázi fitet), na között az, hogy az utóbbi licitek megfordítják
gyon jól járunk, túlírjuk a treff töredéket, az újranyitó helyzetet. Két treff, passz, passz
még a gém sincs kizárva. Ha 6-1-ben kell után Nyugat - aki csak egyszer passzolt ed
játszani, még mindig nem biztos, hogy dig - gyakran újranyithat, ezzel szemben Ke
olyan nagy baj.”
letnél - aki passzolt már kétszer - ritkábban
Csepeli Miklós: „34. Plusz 130 jobb a lesz újranyitásra alkalmas lap, s különben is
m ára hármas magasságon kell jelentkeznie.
-200-nál.”
Én nagy híve vagyok a Fit First elvnek, te Ha a számítógép szerint +10-nél kevesebbet
hát én is 3 treffre szavaztam. A további lici várhatunk a passziói, ez csak az újranyitás
tálás simulékonyabb szokott lenni, ha már jelentős veszélye miatt lehet (szinte kizárt do
tudunk egy biztonságos landolóhelyről. log, hogy ne tudnánk legalább nyolcat ütni
Hogy közöltük a partnerrel a treff találko treff felvételben ).
zást, még nem zárja ki a kó r játékot.
Szőts Gábor: „Passz. Rendszerparti.”
Szívesen szerepeltetnék egy olyan partit,
Kovács Mihály: „34. Intelligens partner
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ahol a Standard előnyösnek bizonyul, ha si
kerülne egyszer találni ilyet. Viszont ebben a
helyzetben valószínűleg a Precíziósok is
ugyanígy licitálnak (az 1 pikk indulásra 0-7
ponttal „illik" passzolni, de kevés válaszoló
tenné ezt), ezért szerintem itt nem vagyunk
hátrányban a mezőnnyel szemben.
Linczmayer Lajos: „2V. Még jó ötös
színnel is licitálható, ha nincs dubló pikk.
Alternatív licit a passz, ami lényegesen
rosszabb, ha Észak treffje hármas vagy
ötös. Az első esetben azért, mert legalább
annyi körünk van, mint treffünk, a máso
dik esetben pedig Észak 3 treffet fog lici
tálni, amit négyre emelek. H a Északnak 64-e van (erős), akkor is 3 treffet fogunk
játszani. H a Északnak 5-4-e van, a mérleg
nyelve a passz felé billen, de az összesítést
a 2 kör nyeri.”
A Páratlan Számú Treffek Törvényét itt ol
vastátok először. Nagyon érdekes elgondo
lás. Meglehet, idővel olyan közismert lesz,
mint az a bizonyos másik Töivény.
Gál Péter: „2V. Nem adom fel a ma
jort.”
Keil Béni: „2V. A másik lehetőség a
passz, de 2 treffben is jócskán lesz kiadó
köröm a valószínű aduindulás után, ha a
partnernek rövid a kőrje. Kedvezőbb eset
ben - ha a partner kör és treff figurákat
hoz - 140 vagy 170 írással a treffet játszók
elé kerülhetünk.”
Winkler Gábor: „2V. Nagyon nehéz ki
találni, hogy mi lesz a jó, de ha most 2 pik
ket mond, akkor 5 treffet jelentek. Nem
szívesen mondanék 6-os körrel 3 treffet.
Szerintem a passz semmiképp nem jöhet
szóba.”
Szvitacs István: „2V. H a partner ezt le
passzolja s közben jó treffje van, akkor
pechem van. A hatos színem azonban be
mondom, már csak azért is, hogy fenntart
hassam a licitet.”
Ezt az utóbbit tartom a legfontosabb érv
nek a licitálás mellett. A 2 körrel adunk még
egy nyilatkozást lehetőséget Északnak, nehe
zítjük az újranyitást, s mégsem ígérünk (nem
létező) figurális erőt. Alighanem a 2 kőrösök
nyerték a vitát.

2. Csapat, ált. mans. Dél lapja:
4D53, V85, ♦KDB8743, * 9

Ny

í

K

D

passz
3V
Mit licitálsz?

34

34
?

Licit
3 szán
kontra
passz
44/34
4V

Pont
100
80
50
30
30

Szavazat
7
4
3
0
0

Ebben a világban az egyetlen biztos az,
hogy semmi nem biztos:
Szilágyi: „Passz. Phű, hát ez nagyon ren
des dolog volt, hogy közbeszóltak. Anélkül
olyan nehéz licithelyzetbe kerültem volna,
ami m ár-már Licitfórumba való...”
A zt hittem volna, Szilágyi visszaszavazza a
három kárót egy káróra, hisz alig több mint
egy ász hiányzik egy Szilágyi-féle 2 treff ab
szolútforszhoz.
Szvitacs: „Passz. Jöjjenek a többiek.”
Nyugat passzolni fog, mert betlije van, te
hát a „többiek, ” az annyi, m int Észak. Még
lehet, hogy jó l dönt, de helyzete nem lesz
könnyebb attól, hogy minimális lapot és kör
miszfitet ígértünk a passzunkkal.
Bánki: „Passz. Egyszer m ár leírtam ezt a
lapot.”
1999-ben egy hatos káró színt írtál le, leg
alább 0 figuraponttal (na jó, konzervatív stí
lusban legalább 3 figurapont). A partnered
bátorított (kényszerített volna, ha Kelet nem
szól közbe) még egy licitre - biztos, hogy nem
akarsz még valamit közölni vele?
Szőts: „3 szán. Hála Kelet közbeszólásá
nak, most lehetőségem van egy licittel
mindent ígérni: pikk fogást, erős kárót,
kör tám ogatást (mert nem kontráztam).
Csodálatos!”
Csepeli: „3 szán. Mindent elmondtam a
lapomról.”
Kovács Misi is olyan tökéletesnek tartotta a
3 szánt, hogy nem látott okot kommentárra.
Egyetértek vele. Mit lehet mondani egy tökéle
tes megoldásról azon kívül, hogy tökéletes?
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Gál: „Kontra. Ennél jobb pikkem szinte és jó káró színt. Ha kétséges helyzetben
kontrázik egy kizáró induló, azt csak tö
nem is lehet.”
mör színnel teheti, hogy ha a partner nem
É s a köröd, mennyivel jobb lehetne?
Keil: „3 szán. A 3 kör kényszerítő, per bírja a kontrát, legyen biztonságos alterna
sze a 3 pikk után m ár passzolhatnék, de tívája. Lehet, hogy 3 szánt kellene játszani,
ilyen lappal, úgy érzem, vétek lenne most ha Északnál rövid a pikk és káró ásza van
paszszolni. A 3 szán bemondásom ebben a (ami nem szingli). Szerencsére a kontra
helyzetben igen pontosan leírja a lapomat: opcionális, így a végső döntés Észak kezé
pikk fogás és jó (de nem zárt!) káró szín. ben van.”
Hiszen pikk figurával és zárt káróval nem
Mint ahogy Keil is említette, nem lehet tel
indulhattam volna 3 káróval. Ugyanakkor jesen zárt kárónk is, meg pikk figuránk is.
a 3 szán bemondás ném i kör támogatásra Ezért, ha Észak nem látja a káró ászt a saját
is utal, mert annak hiányát a passz illetve a kezében és a pikkje sem túl jó, akkor tudni
kontra fejezné ki.”
fogja, hogy célszerű más felvételt keresnie.
Pontosan. A kontra (vagy passz) azt is je
Homonnay: „3 szán. Utolsó alkalom a
lenti, hogy nincs köröm: minél jobb a színta pikk fogás bejelentésére. Sem a passz, sem
lálkozás a vonalon, annál rosszabbak az el a 4 kör licit nem kifogásolható, tipikusan
lenjáték esélyei, m én lopással akadályozzák szimulátornak való feladat, hogy melyik az
ütéseink lehívását. Maximális találkozással igazi.”
4 kört mondanánk, így a 3 szán köztes kör
Kívánságod parancs. Lássuk hát, mit is
m ond a számítógép:
találkozást érzékeltet.
G.I.B.: „3 szán. Várható írás: +427.
Előbb kérdeztem, mennyivel jobb lehetne
a körünk?! Szónoki kérdésnek szántam, de (Egyébként négy káróval indultam vol
végeredményben ez a f ő kérdés a feladvány na.)”
Vegyük úgy, hogy Namyats-et vagy valami
ban. A kontrázok egyszerűen úgy vélték, a
kör találkozás inkább minimális, mintsem egyéb konvenciót játszunk a 4 káró indulás
köztes.
nál. Mindenesetre becsületes dolog kifogá
Argay: „Kontra. Nagyon jó lapom van a solni egy általad rossznak tartott licitet még
mansbeli 3 káró induláshoz. Szerintem a akkor is, ha jól sült el. Igaz, a számítógép
kontrával azt ígérem, hogy akár 3 pikk nem tud nem becsületes lenni; vajon emberi
kontrát is játszhatunk. H a a partnernek lény is képes lenne ilyesmire?
jobb lapja van, 3 szánt, 4 kört vagy vala
Winkler: „3 szán. Most hogy végre meg
hány kárót is m ondhat a kontrára.”
találtam azt a hetedik kárómat, amelyik az
Zoller: „Kontra. Kontrázom, ha a part indulásnál még a körök között volt és pikk
ner 3 kőrje masszív indulóerőt ígér. Az én fogásom is van, tehát jöhet a Szilágyi által
értelmezésem szerint ez nagyjából azt ígé említett függőség.”
ri, hogy a lap elosztásos, sokkal erősebb,
A jó hír: Szilágyi kigyógyult a háromszanmint mansban szokott lenni, és van pikk függőségből. A rossz hír: ugyanaz.
ütése. A partner legalább dubló káró ász
3. Páros, ált. mans. Dél lapja:
birtokában még mindig m ondhat 3 szánt.
4DB9, VK1082, 4AK3, *B62
Egy biztos: szingli pikkel ki fog menni a
K
D
Ny
É
kontrából.”
passz
14
Mivelhogy fegyelmezetten soha sem indu
passz
IV
14
lunk 3 káróval négyes nemes mellékszínnel, passz
passz
passz
14*
1
szán
Észak szingli pikkel tudja, hogy az ellenvo
2*
passz
24
nalon legalább kilenc adu van. Egy bizonyos passz
9
passz
2V
Törvény szerint ilyenkor nem jó vállalni az passz
* - negyedik szín
ellenjátékot a hármas magasságon.
Linczmayer: „Kontra. ígér egy aduütést Mit licitálsz?
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Licit
3 szán
passz
2 szán
1 szan/lV
24
3^

Szavazat
4
4
3
1
1
1

Pont
100
90
80
70
60
60

A helyzet különösen érdekes, szinte sajná
lom, hogy nem kerülhettem bele. Hálás kö
szönet Szvitacs Pistának a feladványért; tar
togattam több mint három éven át, mert
akartam, hogy a Fórumtagok hozzászokja
nak a visszaszavazási lehetőséghez, mielőtt
ezzel a csemegével birkóznának.
G.I.B.: „Passz. (Egy kör helyett 1 szánt
mondtam volna.)”
Bánki: „2é. Van pikkem is. Talán jobb
az 1 káróra 1 szánt licitálni.”
Más panasz nem érkezett az 1 kör licitre,
ezért megoldott kérdésnek tekinthetjük: Fó
rum Standard-ben négy-tripla-hármas el
osztással is bemondjuk a négyes nemesünket
1 treff-] káró után, még akkor is, ha a „ter
mészetes" 1 treff indulásunk éppenséggel a
negyedik legjobb színünket jelezte.
Ámde mielőtt teljesen lezárnánk az ügyet,
meg kellene említenem a módszer egy követ
kezményét. Ha az induló a m ásodik licitjével
rögeszmésen fogja licitálni négyes nemesét,
ha van, akkor sokkal kevesebb értelme van a
Walsh Módszernek, amely szerint 1 treff in
dulás után a válaszoló előbb a négyes neme
sét licitálja még akkor is, ha négyes vagy
hosszabb kárója is van. Minél inkább tagad
ja az 1 káró válasz a négyes nemest, annál
kevésbé szükséges tovább keresni a 4-4 ne
messzínű találkozást.
Most aztán térjünk át Dél ötödik menet
beli licitjére. Ha kell, tételezzük fel, hogy
tényleg olyan lapot tartunk a kezünkben,
amellyel bekerülhettünk volna ebbe a hely
zetbe. A f ő kérdések: milyen elosztást és erőt
jelzett Észak, mi mit ígértünk eddig, s most
mitevők legyünk?
Csepeli: „3 szán. Amikor semmit nem
értek, mindig ezt mondom.”
Hoppá!Lapozzunk tovább...
Zoller: „3 káró. Az én értelmezésem

szerint ebben a licitben a válaszolónak
gémforsza van vagy 5-5, vagy 5-4 minorokkal. Bármelyik változatot tételezzük is fel,
én a kárót választom. A 4-1-4-4 változatot
azért vetem el, mert azzal szerintem a
2 káróra 2 szánt kell mondani.”
Winkler: „Passz. Hát ez nem kényszerít
és szerintem ez lesz a topszkór.”
A döntő többség 1-3-5-4 elosztást valószí
nűsített Északnál:
Keik „2 szán. Partner inviterős lapot
ígér, feltehetően 1-3-5-4 elosztással és in
kább játszana 4-3-as majort, m int 5-3-as
minort, tekintettel a versenyformára. A 2
szán ebben a helyzetben két információt
nyújt: 1. Tényleg van pikk fogásunk (hi
szen a negyedik szín 1 pikkre m ondott 1
szán nem feltétlenül ígér pikk fogást, ha
nem a lap jellegét írja le). 2. Lapunk nem
lehet minimális, hiszen a 2 körre minim á
lis lappal passzoltunk volna.”
Linczmayer: „3 szán. Az 1 pikk ebben a
sorozatban gyakrabban természetes, mint
mesterséges. Az 1 szán 12-14 pont (egyen
letes lappal a pikk fogáshoz nem kell fel
tétlenül ragaszkodni). Én a 2 szánt is paszszolhatónak játszom. Ha az 1 körre a 3
treff invit (többnyire forsznak játsszák),
akkor gémig kényszerítő a helyzet. Észak
feltételezhető elosztása: 1354. H a invitálni
akar, azt is fogadni kell ezzel a lappal. Ha
Észak lapja 4*x, VDxx, ♦DBxxx, 4»ADxx,
akkor ugyan halvány esélyű a 3 szán, de ha
kör ász-dámája vagy két ásza van, akkor si
ma.”
Homonnay: „Passz. Bár a feladvány va
lószínűleg arra irányul, hogy most 2 pikket
kellene m ondani és akkor ez valamiféle vi
lágrekord lenne, de hajói értem, a partner
inviterős lapot írt le kb. 1-3-5-4 elosztással,
ezzel szemben pedig nem látom a gémet, a
kör pedig többet ír, mint a káró (m ondjuk
az lehet a lapja, hogy éx, VDBx, ♦Dxxxx,
❖ ADxx. D e lehet esetleg 2-3-4-4 elosztása
is két kis pikkel.)”
Csak Bánki Zoli tartotta életben a csúcs
kísérletet, hogy 35 licittel jussunk el a 7
szánig. Szintén passzolt a másik Fórumtag,
aki említette a világrekord lehetőségét:
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Szilágyi: „Passz. Egyszer a leghosszabb bet, a 2 szán pedig a maradékot. A Bridge
licitsorozat is véget ér...
World Standard-ben a Lassú Megközelítés
Játszható - sőt; m ajor színű - felvételben (Slow Approach) érvényes (azt hiszem, a
vagyunk, a gémhez kevés az erőnk, a partner dallasiban is), de egyelőre tisztázatlan, me
utálja a szánt, m i kell még?”
lyik módszer a Fórum rendszeré.
Miközben Észak elosztását nagyjából egy
Fejezzük be ott, ahol kezdtük - az eddigi
form án látták az erejére vonatkozóan fele licitjeink kifogásolásával:
fele arányban oszlottak a vélemények Keil
Gál: „2 szán. Ha már korábban mellé
és a négy passzos inviterőt várt Északtól; nyúltam és véletlen az 1 szánt vettem elő a
Zoller, Argay, Szvitacs, Szőts és (azt hiszem) licitdobozból.”
Gál gémforszban képzelték magukat; LinczHa a negyedik színre m ondott ugrás 2
mayer szíve szerint invitnek játszaná, de nem szanra ezt a lapot jelenti, mit csináljunk 15zárta ki azt, hogy az „ismeretlen de mester 17 FP-os 3-4-1 -5 elosztással, jó pikk fogás
szintű” partnere gémig akar kényszeríteni. sal? Sok a kérdés, kevés a válasz.
M int ahogy említi, ez főleg attól függ hogy
mire játsszuk az 1 körre adott 3 treffet - é s a 4. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
negyedik szín utáni 3 treffet. Bár én elméleti 4AK3, ¥9842, 48, 4KB984
leg gémforsznak látnám a jelenlegi helyzetet, Ny
t
K B
a gyakorlatban Északnak nagy bátorságra
1 szán
24
?*
lenne szüksége, hogy ilyen passzolhatónak * - van Lebensohl, azonnali 3 szán v. 34 tagadja a pikk
hangzó licitet mondjon, ha semmiképpen fogást
sem akar 2 kört játszani.
Kovács: „Passz. M ár m indenki le akart (a) Mit licitálsz?
(b) Ha 2 szánt mondasz, mit licitálsz passzállni.”
3
A p a ssz után? (Ha nem licitálsz 2 szánt
Szőts: „2 szán. M inthogy m ár három
színt bemondtam, itt az ideje megmutatni, az (a)-ban, a (b)-t ki lehet hagyni.)
hogy valamim pikkben is van. Ugrani nem Licit
Szavazat Pont
kell, hiszen gémforszban vagyunk. A 3 2 szán + 34
8
100
szán itt éppenséggel azt jelentené, hogy bi 3 4
4
80
valyerős pikkem van.”
2 szán + 3 szán 1
70
Hja, értem. Én hülye, azt hittem, egyen kontra
1
60
letes a lapom, holott tulajdonképpen négy
Sir E d m u n d Hillary-tól, a híres hegymá
színű.
Szvitacs: „3 szán. Nincs más bemutatni- szótól megkérdezték: „miért mászik a Hima
valóm .”
lája csúcsára?" A válasza: „Azért, mert ott
Argay: „3 szán. Párosversenyen gémerős van." A Fórumtagok többsége hasonló meg
partnerrel, 4333-as elosztással ez tűnik a fontolásból alkalmazta a Lebensohl kon
legjobb felvételnek.”
venciót.
Ha gémig kényszerítő a helyzet, még min
Gál: „2 szán, majd 34. Azaz pikk fogás,
dig maradnak kérdések: (1) ígértünk-e pikk négyes kör.”
fogást az 1 szánnál, és (2) Gyors Megközelí
G.I.B.: „2 szán, majd 34. 11-15 FP, pikk
tést játszunk-e? A Gyors Megközelítésben ez fogás, négyes kör.”
az ugrás 3 szarna egyszerű zárólicit, amint
Kovács: „2 szán, majd 34. Teljesen ter
Szvitacs és Aigay értelmezik. H a viszont mészetes, más nem is lehet.”
Lassú Megközelítést játszunk, akkor a Szőts
Tulajdonképpen mesterséges, de értjük,
által megadott definíciók hatályosok: függő mire gondolsz.
en attól, hogy milyen p ikk fogást ígértünk
Keil: „2 szán, majd 34. Értelmezésem
m ár az 1 szánnál, a 2 p ikk most a leggyen szerint az azonnali 3 szán a leírtakon kívül
gébb pikk fogást jelenti, a 3 szán a legerőseb tagadja a négyes kört, amit az azonnali
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3 pikk ígér. Ennek szellemében a 2 szán
utáni 3 treffre adott 3 szán ill. 3 pikk be
mondások ígérik a pikk fogást és közülük
a 3 pikk mutatja a 4-es kórt.”
Szilágyi: „2 szán, majd 34. Úgy tűnik, az
adott feltételek esetén 2 szán, majd 3 pikk
ígéri a másik majort és pikk fogást. Ha
igen, akkor azt licitálom. Ugyanis nekem
gémerős lapom van négyes körrel és pikk
fogással.”
A következő két kommentár összevetése
nagy örömet szerez nekem:
Homonnay: „2 szán, majd 34. Négyes
köröm van, pikk fogásom és gémet szeret
nék játszani. Mi a probléma?”
Szó'ts: „3£. Gyakorta előfordul, hogy
azt licitálom, ami majd’ kiveri a szemem.
Gondolom, mást csak 18 éven aluliak fog
nak licitálni (és ilyenek a fórumtagok kö
zött nincsenek).”
A Fórumtagok között sok az örök ifjú.
Mindenesetre imádom, amikor két Fórum
tag kérdi, „Mi a probléma?” miközben két
különböző megoldásra szavaz.
A 2 szán, majd 3 pikk legtöbb szavazója
csak annyi kommentárt írt, hogy ez a licitve
zetés m it jelent. Talán fölöslegesnek tartottak
annál részletesebb indoklást (Szvitacs ennyit
is sokallt - kommentár nélkül szavazott).
Páran azonban gondolkoztak más megol
dáson a kör minősége - avagy annak hiánya
- miatt:
Argay: „2 szán, majd 34. Nem tagadom
le a rossz négyes kört. Ezzel a licittel sze
rintem pont a lapomat ígérem: pikk fogás,
négyes kör és gémerő.”
Zoller: „2 szán, majd 34. Miért kellene
letagadni a négyes kört még ha silány is?
Főleg, ha szinglink van. Az ellenfél közbe
szólását elemezve a következő megállapí
tásra lehet jutni: mivel nincs nála a pikk
AK, valószínű, hogy beliben hatos színe
van két külső beütéssel. Lehet, hogy sike
res lenne a kontra, de hármas aduval nem
nagyon fogjuk tudni kirövidíteni.”
Kontra?
Bánki: „Kontra. Nagy lappal írni kell.”
Lehet, hogy +800 lesz benne, de ennek az
esélye kicsinek látszik. Plusz 200 vagy 500jó

lesz, ha a másik asztalon elbukjak a gémjü
ket, de azt sem tartom annyira valószínűnek.
Edgár Káplán egyszer azt mondta, a 21.
században ki fogják tiltani a treff színt a já 
tékból, mivel úgysem licitálja soha senki. Ta
lán viccelt, de lehet, hogy nem. Viszont pilla
natnyilag még a 20. században járunk, s a
szabályok egyelőre 500 pont jutalmat adnak
a bemondott és teljesített szlemekért még ak
kor is, ha az éppen minor aduban történik.
Igaz, nem annyira valószínű, hogy szlem van
benne, de amikor optimális esetben a gyenge
1 szán indulás is elég lehet hozzá (éxx,
YKDB, fAxx, 4Axxxx), akkor nem szívesen
m ondok le róla egyetlen próbálkozás nélkül.
Szőtshöz hasonlóan, öreg ember módjára a
leghosszabb és legerősebb színemet licitálom
először.
A z örök ifjak közül akadt egypár 18 éven
felüli is:
Csepeli: „3*. A kör színről lemondok.”
Nem értem, miért. Ha Észak 3 kárót
mond, fájdalommentesen mondhatunk 3
kört. Erre ha Északnak nincs négyes kőrje s
pikk fogása sincs, kínjában 3 pikket fog m on
dani, amiből hepiend lesz. Ha Észak mond 3
kört a 3 treffre, még hepibb end lesz. Ha vi
szont 3 pikket vagy 3 szánt mond a 3 treff
után, akkor nincs 4-4 kór találkozásunk
Linczmayer: „2 szán, majd 3 szán. Hogy
az azonnali 3 treff invit vagy kényszerítő,
tisztázatlan. De akkor is 3 szánt akarok
játszani, ha 4-4-es körünk van, mivel a 4
kör egy rossz aduelosztáson vagy pikk lo
páson elbukhat. H a kört akarnék játszani
és a 3 treff kényszerítő lenne, 3 treffet lici
tálnék. Két szán után 3 szán tagadja a né
gyes kört és ígéri a pikk fogást.”
Ez érdekes: Csepeli 3 treffet licitál, mert le
mond a körről; Linczmayer nem licitál 3
treffet ugyanazért. Egyébként jogos elkerülni
a 3 treffet, ha az nem biztosan kényszerítő
(pláne, ha az előző feladványban is részírás
ban játszottuk a benne lévő minor szlemet).
Szerintem erős 1 szán indulásoknál jobb
kényszerítőnek játszani a küzdelmi 3 minor
választ. Ha 6-8 figurapontos lapunk van
hosszú minorral, magunknak kell választani
a minor leállás és a 3 szán közül (utóbbi
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esetben jelezve a fogást vagy hiányát), de
gyakrabban lesz szlemgyanús lapunk hosszú
minorral ahol a kényszerítő 3 minor válasz
kell a szlemkutatáshoz.
Ezzel szemben jobbnak tartom invitnek
(passzolhatónak) játszani a 3 minort, ha
gyenge 1 szán indulást játszunk. Ilyenkor
gyakrabban lesz 10-12 pontos lapunk
hosszú minorral, de nincs fogásunk az ellen
fél színében. Ritkábban lesz minor vezetésű
szlemgyanús lapunk, s ha van is, akkor a kb.
17+ figurapontunkkal lesz lehetőségünk al
ternatív megoldást találni.
Winkler: „3*- N em feltétlenül mindig
nekünk kell eldönteni, hogy milyen gémet
játsszunk.”
Üdvözlünk Téged a Treffet Licitáló Ki
szúrt Szeműek Klubjában. Siess befizetni a
tagsági díjat, mert nemsokára kifogják tilta
ni a színt!
5. Csapat, K-Ny beliben. Dél lapja:
♦85, ¥A93, ♦K843, *98 7 6

Ny

É

K

D

passz
3*
3 szán

passz
passz
passz

2 szán
34
passz

passz
passz
passz

Mivel indulsz?
Hívás
*9
*6
♦3
♦4
¥9
¥3
♦8

Szavazat
7
0
2
1
1
1
2

P ont
100
90
70
70
60
60
50

A Nagynénik Háborújával kezdjük:
Homonnay: „44. M ár 7 éves koromban
is ezt tanultam a nagynénémtől: hosszú
szín közepéből induljunk a szán ellen.
(Igaz, azt is tanultam ugyanakkor, hogy ez
a lap: 4Axxx, TAxxx, 4Axx, *B x nem in
duló erő, mert hidegek az ászok. De ez itt
nem volt kérdés.)”
A z én nagynénim elborzadt volna attól,
hogy 3 gyorsütéssel ne induljon; az evidens

1 körrel indult volna. De igazad van, kicsit
elkóboroltunk a kérdéstől.
Pár Fómmtag kipróbálta a jóstehetségét.
A z egyik mellétippelt:
Szőts: „*9. Nem látok okot aktív indu
lásra. Tudom, azért lett belőle feladvány,
m ert csak kór indulásra bukik.”
Tulajdonképpen azért van ez a feladvány,
mert meguntam a sok megkontrázott szlem et és nagyszlemet. Úgy gondoltam, egy nor
mális partival zárjuk az 1900-as éveket.
(Lábjegyzék: az új évezred nem 2000-ben,
hanem 2001-ben kezdődik Mivelhogy nem
volt nulladik év, a huszadik század 2000. de
cember 31-ig tart. Mindennek ellenére az
1999 végén nem szándékozom lekésni a
nagy buliról.)
A másik jövendőmondó telitalálatot ért:
Csepeli: „43. Egy biztos: a Szilágyi nem
ezzel indul.”
íme:
Szilágyi: „V3. Picit a gyenge kettesünk
stílusán is múlik a dolog. Ha konzervatív
m ódon játsszuk (muszáj a hatos szín stb.),
akkor lehet hogy pikk a jó.”
Ha körrel indulunk, szerintem a kilences
jobb m int a hármas.
Zoller: „V9. M ajorral kéne indulni.
A partnernek - ki tudja lesz-e - ötös-ha
tos majorja (nem indult a mansban beli
ellen gyenge kettessel). Mivel a pikket
csak kétszer hívhatjuk meg, jobbnak lá
tom a kör indulást. A 9-es félreérthető le
het, de reménykedem, hogy a partner
csak lesz olyan intelligens, hogy kitalálja,
kinek mi van a kezében. A kis kör azért
lehet veszélyes, m ert ha a partnernek
csak 4-es kőrje van, könynyen elblokkol
hatjuk a színt (pl. ha a partnernél figura
tízes kombináció van, de a felvevőnél van
a 8-as).”
Szőts és a Te kedvedén kiraktam a követ-
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4B9xx
VD1054
♦Bx
4Bxx

4Kxxx
VKB62
♦xxxx
4x
7

4A D 10
V87
* ♦AD10
___ “___ 4A K D 10x

Pikk, káró, vagy treff indulás után a felve
vőnek nincs gondja. Ha a kör hármassal in
dulunk, a felvevő kicsit kér az asztalról. Kór
ász, kór kilences rosszul sül el, ha: (1) nagygyal kérünk, (2) Észak nem találja el, mire
váltson (a becsületes káróra vagy a cseles
pikkre), vagy (3) a felvevő eltalálja, mit csi
náljon Észak káró vagy p ikk hívásával. A
kór kilences indulás után szünetmentesen le
hívjuk a négy kór ütésünket, amire a felvevő
nek el kell találnia, melyik harmadik ászdáma-tízeséből dobjon kettőt.
Na de hamarosan visszatérünk a valóság
hoz - a következő újszerű ötlet után:
Gál: „48. Ha nincs jobb ötletem, mindig
a balszélsőt futtatom, azaz balról az első
lapot hívom. (Persze m áskor gondosan
oda készítem azt, amit kigondoltam.)”
A másik pikkel induló vallásból teszi:
Szvitacs: „48. Sose indulok üres minorral.”
A jövő évszázadban úgyis ki fogják tiltani
a treff színt. Talán a kárót is vele együtt.
Keil: „43. Aktív indulást választok, mert
nem látom, hogy passzív treff vagy pikk in
dulásra honnan teremne 5 ütésünk.”
Pedig épp az a lényege a passzív ellenjáték
nak, hogy az ütéseinket nem teremtjük, ha
nem türelmesen megvárjuk.
A nagynénim, a nagyszüleim, sőt a nagycsoportos unokahúgom is mindannyian azt
szokták mondani, ha nagyon erős a felvevő
és nagyon gyenge az asztal, akkor passzívan
kell játszani ellene. Hadd boldoguljon segít
ség nélkül a kevés átmenetével az egykezes
felvételében. A 2 szan-körpassz és a 2 szan-3
szán a mintapéldái ennek a helyzetnek.
Winkler: „49. Hátha bukik egyet min
den különösebb fantázia nélkül is.”
Kovács: „49. Egyenes út.”

Bánki: „49. Ez talán nem ad ütést.”
Argay: „49. Nem akarok aktívan indul
ni. Lehet, hogy a kör vagy pikk indulás ad
ja a felvevő kilencedik ütését.”
Linczmayer: „49. Támadó indulás és
nem valószínű, hogy kárt okoz. H a treffen
bukik a parti, nem várhatok vele, ha más
színen, remélem, hogy még ráérek.”
Ha a legjobb passzív hívás a legjobb aktív
hívásnak is bizonyulhat, hát m i kell még?
G.I.B.: „46. Várható eredmény: -145.
Felmerült még a káró hármas.”
Pedig a számítógépnek nincs is nagynénje.
Vagy igen? A hatos hívása rosszabb lehet a
kilencesnél, ha ráveszi Északot arra, hogy ne
fedje az asztal lapját, de általában nem lesz
jelentősége. Mint látjuk, a G.I.B. megoldásai
egyelőre nem számítanak a szavazásban:
szervetlen Fórumtagok még nem kapták meg
a szavazati jogot. Talán a következő évezred
ben. A viszontlátásra 2000-ben.

LICITFÓRUM 19.
feladványai
1. Páros, ált. beli. Dél lapja:
4K B 10863, V- 4AKDB10, 4B 10

Ny

í

K

O

14
passz
34
passz
?
Mit licitálsz?
2. Csapat, É-D beliben. Dél lapja:
4D, VKD42, 452, 4AD9642

Ny

i

3 szán* 44**
54
passz

K

O

54
passz

kontra
?

* - hetedleges zárt minor, nulla külső
M - ígéri a két majort, ez a jobbik minor (lehet töredék)
(Ripstra)

Mit licitálsz?
3. Páros, ált. mans. Dél lapja:
4 -, ¥109653, 48763,4A1082

Ny

É

K

0

14

kontra

24*

?

* - „kizáró”

Mit licitálsz?
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4. Csapat, ált. mans. D él lapja:
4AD10862, VK62, 4AK108, 4 -

5. Csapat, ált. beli. Dél lapja:
4D, VA1092, 4864, 4D6542

Ny
54

É

K

D

Ny

kontra

passz
passz

14
?

passz
2 szán* passz
44* *
passz
4 szán*** passz
64
passz

Mit licitálsz?

É

K

D

14
34
44
54
passz

passz
passz
passz
passz
passz

* - egyenletes gémforsz; ** - kulcslicit; • "-R K C B

Mivel indulsz?

A Fórumtagak szavazatai
Argay Gyula
Bánki Zoltán
Csepeli Miklós
Gál Péter
Homonnay Géza
Keil Béni
Kovács Mihály
Linczmayer L.
Steve Starkey
Szilágyi László
Szőts Gábor
Szvitacs István
W inkler Gábor
Z oller Róbert

Kis feladvány

1.
passz
34
34
2V
34
2V
34
2V
34
2V
passz
2V
2V
passz

2.
kontra
passz
kontra
kontra
3 szán
3 szán
3 szán
kontra
3 szán
passz
3 szán
3 szán
3 szán
kontra

5 2 lap. Elég?

3.
3 szán
24
3 szán
2 szán
passz
2 szán
passz
3 szán
1 szan/lV
passz
2 szán
1 szan/14
passz
34

4.
2N T+
kontra
34
2NT +
2NT +
2NT +
2NT +
2NT +
34
2NT +
34
2NT +
34
2NT +

34

34
34
34
34
3NT
34
34
34

5.
49
49
43
48
44
43
49
49
49
V3
49
46
49
V9

Az alábbi feladványban minden lényeges
lap ismert, mégsem könnyű a felvevő helyzete:
O sztó Észak, bell-mans
É K
D
Ny
4Axx
14
2V
3V
kontra
Vxx
passz
passz
4 szán passz
♦AKxx
54
passz
6 szán passz
4D9xx
passz
passz
4D7xxx ----- ■------41098
VAlOx
1
VDB9xxx
4xxx
"*
" 4Kérdés: M indig benne van a parti?
4B x
A
4 lOxxx
Válasz: Talán.
4KB
Megfejtés a 39. oldalon.
VKx
♦DBxxxx
4AKx
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FÉSŰ E li! Licit az egyes színindulásokra adott kétszínű

közbeszólások után
Célszerű megállapodni abban, hogy az ellenfélnek az egyes színindulásunkra adott kétszínű köz
beszólása után a különböző licitek a támadó vonalon mit jelentenek. Nem biztos, hogy ez a mód
szer a lehető legjobb, de amit ajánlok, biztosan jobb a semminél.
Amikor mindkét szín ismert (Ghestem, szokatlan szán), abból indulunk ki, hogy az említett szí
nek az ellenfél színei, a másik kettő (tehát a negyedik is, amelyiket még senki sem említett) a mi
énk. Az ő alacsonyabban licitálható színük (nem feltétlenül alacsonyabb rangú) licitje a mi ehhez
képest alacsonyabban licitálható színünket jelenti, míg az ő magasabban licitálható színük (nem
feltétlenül magasabb rangú) licitje pedig a mi magasabban licitálható színünket jelenti.
Ha az ellenfél kétszínű közbeszólása csak az egyik színt határozta meg egyértelműen (pl. a
Michaels egyes esetei), akkor ennek a színnek a licitje a mi színünket jelenti, a másik két szín licit
je természetes.
I: induló, K: közbeszóló, V: válaszoló, X: a mi színünk, M: nemes szín, m: olcsó szín.

I

K

V

IX
(Kétszínű közbeszólás) [2 tudott szín]
Kontra: Az egyik színt meg tudja
büntetni, míg a másikban min.
toleranciája (min. 2 lap), kopogás !
A mi első színünk (X): támogatás,
géminvit.
A mi másik színünk: min. jó 5-ös
szín, géminvit.
Az ő alacsonyabban licitálható
színük: a mi alacsonyabban licitálható
színünkben leállás vagy gémforsz, kopogás !
Az ő magasabban licitálható
színük: a mi magasabban licitálható
színünkben leállás vagy gémforsz, kopogás !
2Sz: természetes, fogás, passzol
ható.
3Sz: természetes, fogások.
(Kétszínű közbeszólás) [csak az egyik
szín ismert]
Kontra: meg tudja büntetni az
ellenfél színét, kopogás!
Színemelés (X): támogatás,
géminvit.
Az ő színük: támogatás a mi
színünkből (X), leállás vagy gémforsz, kopogás !
Egyéb új szín: természetes,
kényszerítő.
2Sz: természetes, fogás, passzol
ható.
3Sz: természetes, fogások.
Példa 1:
14
(34): Ghestem: 4 és V.
Kontra: az egyik színt meg tudja

büntetni, míg a másikban van toleranciája
(min. 2 lap), kopogás !
34: támogatás, géminvit.
3V: min. jó 5-ös 4 , leállás vagy
gémforsz, kopogás !
34: 4 támogatás, leállás vagy
gémforsz, kopogás !
3Sz: természetes, fogások.
44: min. jó 5-ös szín, géminvit.
Példa 2:
14

(24): Michaels: V és 4.
Kontra: az egyik színt meg tudja
büntetni, míg a másikban van toleranciája
(min. 2 lap), kopogás !
2V: min. jó 5-ös 4 , leállás vagy
gémforsz, kopogás!
24: 4 támogatás, leállás vagy
gémforsz, kopogás!
2Sz: természetes nemes fogá
sokkal, passzolható.
34: min. jó 5-ös szín, géminvit.
34: támogatás, géminvit.
3Sz: természetes, fogások.
Példa 3:
14
(24): Michaels: ¥ és egy olcsó szín.
Kontra: meg tudja büntetni az
ellenfél színét, kopogás!
2Sz: természetes, fogás, passzol
ható.
3m: természetes, kényszerítő.
3V: támogatás a mi színünkből
(4), leállás vagy gémforsz, kopogás !
34: támogatás, géminvit.
3Sz: természetes, fogások.

Összeállította: Scharnitzky Péter
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XXXVII. M ecsek Kupa Részlet Darvas Róbert
Nem zetközi Bridzsverseny Pécs
B A R I ISTV Á N em lékére

A Pakli szemével c. könyvéből
A Hármas, aki megölte az asztalt

2000. január 6-9. - H o te l Palatínus

(Pikk Hármas elbeszélése)

Program:
Januáré, (csütörtök) 17 óra: megnyitó,
csapatverseny 1-6 ford.
Január 7. (péntek) 16 óra:
csapatverseny 6-11 ford.
Január 8. (szombat) 15 óra:
párosverseny I. forduló, Patton cs.
Január 9. (vasárnap) 10 óra:
párosverseny II. forduló
16 óra: eredményhirdetés és koktél

Mint azt talán el tudjátok képzelni, vehe
mens licitálás folyt a következő kiosztásban:
♦A1052
y2
♦43
*AB10874
♦3
i-------- 1* 1
VAKDB109874
¥3
♦B1098765 HY
* ^KD
*K D 93
0
*52
♦KDB98764
*65
♦A2
*6

Nevezési díj:
3 600 Ft csapatonként
1 500 Ft / fő párosversenyre
Ifjúságiaknak 750 Ft / fő párosversenyre
Díjazás:
Csapatverseny: a győztes 1 évig védi
a Mecsek Kupát I. díj 30 000 Ft
Párosverseny: I. díj 40 000 Ft
További pénzdíjak a nevezők számától füg
gően és tárgydíjak.
Szállás:
Hotel Palatínus
3 600 Ft fő/éjszaka reggelivel, áfával,
2 ágyas elhelyezéssel,
1 ágyas elhelyezésnél 5 200 Ft fő/éjszaka
reggelivel, áfával
Vasúti vendégszoba 1 300 Ft áfával/fő/éjszaka
Szállásfoglalás: 1999. december 15-ig.
Bari Istvánná
7621 Pécs, Anna u. 12.
Tel: 72/320-373, 252-672 mh.
Rendkívüli utazási lehetőség: Az időjárásra
és a versenyzők kényelmére gondolva mini
mum 20 fő jelentkezése esetén a Mecsek
Kupára külön I. osztályú kocsit indítunk
Budapestről Pécsre. A vonat 6-án indul
14.42-kor Budapest Déli pu.-ról, visszafelé
Pécsről eredményhirdetés után, várhatóan
18 órakor. A vonaton párosversenyt ren
dezünk. A vonattal utazók a H otel Palatí
nus szállásdíjjal (3 éjszaka, kétágyas elhe
lyezéssel), csapat és páros nevezési díjjal
együtt 15 000 Ft. részvételi díjat fizetnek.
Egy ágyas elhelyezésnél 19 800 Ft.

Kelet vadul licitálta kőrjét, de nem tudta
megakadályozni, hogy Észak és Dél végül
elérje a hat pikk felvételt. Nyugat Kör Hár
massal támadott, Kelet Hetese vitte az
ütést. Kelet tűnődött néhány másodpercig,
majd a kitűnő Kör Négyes visszahívást vá
lasztotta. Délnek le kellett fednie Hatossal,
Nyugat velem lopott, ezzel kikényszerítve
az asztal adu Ötösét.
A felvevő számára a parti véget ért. Még
mindig volt két hídja az asztalra, amivel fel
magasíthatta a treff színt, de már nem volt
harm adik, amellyel lemehetett volna a ma
gas lapokért. A harmadik, amelyet Pikk
Ötös adott volna meg. A vesztő kárót már
sem m ire sem lehetett eldobni.
Gyönyörű ellenjáték, igaz? És figyeljétek
meg, milyen fontos szerepet játszottak a kis
lapok a pikk és kör színben. Minthogy Kör
Négyes kisebb volt, mint Dél Hatosa, Nyu
gatnak lopnia kellett, és minthogy én egygyel nagyobb lap vagyok, mint öcsém, Ket
tes, Észak Ötösének mennie kellett, és ez
zel az asztal elvérzett. Ászon kívül egyetlen
treffet sem ütött.

■ ■ ■
Körös-körül átható taps ünnepelte a szelle
mes kis történet végét. Mielőtt bármelyik
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magasabb rangú kártya megszólalhatott
volna, Treff Négyes kijelentette:
- Ez az! Ezt nevezem bridzsnek! Nem a
hosszadalmas agymunkát igénylő számolá
sokat, logikai tornamutatványokat. Mind
össze egyetlen remek ötlet, briliáns döntés,
és - bumm! A buktathatatlan felvétel elbu
kik. Ez bridzs a legjavából!
A kohold arcán kis grimasszal nézett kör
be, és kuncogott.
- Nyomatékkai hangsúlyoznom kell,
hogy magam nagy tisztelettel adózom a
gyors alkalmazkodás bölcsessége előtt,
merthogy a történet, amit el kell mesél
nem, épp az ellentéte az előbbieknek - az
elemző logika valódi bűvészmutatványát
mutatom be. De kérlek, ne nézz oly nyugta
lanul Róbert Mester. Nem fogsz unatkozni.
Valami szokatlant, szórakoztatóan körül
ményeset mutatok, de nem lesz bonyolult
az őrületig - valóban, egyáltalán nem is lesz
nehéz követni. Azt hiszem, a cím többé-kevésbé elárulja a lényeget:

Magától értetődik, kedves
Watsonom!
(Treff Négyes elbeszélése)
A klubban a kártyacsata már a végéhez kö
zeledett, néhány játékos már haza is ment.
Az én asztalomnál az utolsó robber éppen
véget ért. A nyereményeket kifizették, a
négy férfi felemelkedett és lassanként távo
lodott az asztaltól. Néhány méternyire
megálltak, még beszélgettek, amikor a te
rem másik végéből két ember közeledett,
nyilván ők is indultak haza. Az egyik magas
volt, vékony, az a szívós típus, sasorral. A
másik alacsonyabb volt, köpcös, arca piros
pozsgás.
A kisebbik ment elől, jobbról megkerülte
az asztalomat, amelyen még ott feküdt a
pakli, amellyel az utolsó partit játszották.
Történetesen én feküdtem a pakli tetején,
így mindent láthattam és hallhattam. Az
alacsonyabb, aki a jobb oldalon ment el,
keresztülhaladt a korábban ott játszott já
tékosok beszélgető csoportja és az asztal
közötti folyosón. A magasabb az asztalt
baloldalról kerülte meg, és ahogy’ elhaladt
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mellette, gyakorlott mozdulattal zsebre
rakta a paklit, amelynek a tetején feküd
tem, és helyére rakott egy másikat.
A következő, amiről tudok, hogy egy ta
xiban ültünk. Hallottam, hogy a magas férfi
beszállás közben egy Baker utcai címet
adott meg. Elővette zsebéből a paklit és az
alacsony orra alá dugta.
- Megszereztem, Watson! - mondta
visszafogott büszkeséggel. - De ön is ele
gánsan végezte a dolgát. Abban a pillanat
ban, amikor felkaptam ezt a paklit, és ki
cseréltem a másikkal, ön gyönyörűen ta
kart engem a négy játékos elől. Fogadok,
semmit sem vettek észre.
Óvatosan felemelte a legfelső lapot, és
jól megnézett magának engem; utána meg
vizsgálta a legalsó lapot is.
- A treff négyes a tetején - mondta
a
pikk király az alján. Ezekben a kártyákban,
és a köztük levő ötvenben, reményeim sze
rint ott rejtőzik a probléma megoldása, és
ezzel egy bűnügy sorsa. Amióta üzentem
önnek, kedves Watsonom, és kértem, hogy
jöjjön el velem ma este ebbe a klubba, nem
volt időm elmagyarázni az okát. Most sincs
idő részletes magyarázkodásra. Gyorsan kell
dolgoznom. Kérem, elégedjen meg egyelőre
annyival: életbevágóan fontos megtudnom
arról az emberről, aki ma este ezekkel a kár
tyákkal az utolsó felvételt felvevőként ját
szotta, hogy gyakorlott, jó bridzsjátékos-e.
Ha jó játékosnak bizonyul, az eset máris vi
lágos; át kell adnom az ügyet a rendelkezé
semre álló információkkal a Scotland Yard
nak, a holnap reggeli lapok már beszámol
hatnak egy szenzációs letartóztatásról. Ha
nem... nos ebben az esetben új alapokra
kell helyeznem nyomozásomat.
- De hogy az ördögbe’ akarja megmonda
ni ennek a pakli kártyának az alapján, ho
gyan játszott a felvevő? - kérdezte a másik.
- Nem számítok túl nagy nehézségekre szólt a magas ember közömbösen. - Mint
hogy nem akartam felébreszteni a gyanú
ját, amíg játszott, nem mentem az asztala
közelébe, ugyanis arcról ismer engem.
Nem tudtam kérdezősködni felőle a klub
ban, mert nem tagja a klubnak. Apró kis
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szerencse volt, hogy megtudtam, ma este
ott játszik. Felkerestem tehát a klubtitkárt,
elmagyaráztam neki a helyzetet, és kértem
engedélyét, hogy ön és én szintén ott játsz
hassunk. Figyeltem prédám at a termen át,
és amikor láttam, hogy az utolsó robbert
befejezik, és éppen ő játszik, mint felvevő,
tudtam, hogy a szerencse ezúttal is segítsé
gemre volt. Nincs más teendőnk, mint en
nek a pakli kártyának az elemzése. Meg
kell fejtenünk, hogyan ment a játék és mi
volt a felvétel, valamint remélem, hogy
megtudjuk azt is, jól játszott-e a felvevő
vagy sem. H am arosan kiderül, Watson,
merthogy megérkeztünk.
Pár perccel később a két férfi, itallal a
kézben, egy kerek asztalra támaszkodott a
komfortosan berendezett nappaliban. A
magas fickó - nagy, füstölgő pipával fogai
között - kezébe vette a pakli kártyát,
amelynek tetején továbbra is én feküdtem.
Felütötte az alsó lapot és képével felfelé,
sorban, az összes kártyát az asztalra rakta.
Eközben azt mondta:
- A kártyákat minden ütésen belül adott
rendben kell megtalálnunk. Ebben biztos
vagyok, Watson, mivel megfigyeltem, hogy
mindkét fél csinos csomagokban gyűjtötte
az ütéseket. Az egyik játékos összegyűjtötte
a felvevő ütéseit és külön az ellenjátékosok
ütéseit. Azután az egyik pakkot a másik te
tejére rakta. Az egyik dolog tehát, amit
meg kell fejtenünk, az ütések sorrendje.
Nem lesz sok gondunk az aduszín megálla
pításával, már ha volt egyáltalán. Tudjuk,
hogy a felvétel teljesült, hiszen a robber vé
get ért, de ki kell találnunk, mi volt a felvé
tel; mindeközben pedig arról is véleményt
kell alkotnunk, a felvételt jól játszotta-e a
felvevő. Reménykedjünk, hogy nem volt
túlságosan egyszerű feladat a teljesítés.
Mire idáig ért mondókájábán, az ötven
két lap az asztalon hevert, sorokban. Ez
volt a sorrendjük:
¥K ¥7 *5 *4 ¥7 V3 V A ¥ K VI ¥6 ¥4 VA
¥8 *3 ¥6 VK *3 ¥2 V A *6 V9 V2 ¥8 ¥D
¥10 ¥5 V I ¥B *9 ¥3 ¥ D ¥10 ¥8 ¥8 ¥B ¥4
¥ 9 ¥B ¥ 2 ¥9 ¥ 10 ¥ K ¥ D ¥5 ¥D ¥B ¥10
¥2 ¥5 ¥ 6 ¥ A ¥4
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- Te jó ég, Holmes - adott hangot véle
ményének dr. Watson - , hogy a csudába
akar bármilyen értelmet adni ennek a bor
zalomnak?
- Nos - válaszolt Holmes nyugodtan -, azt
hiszem, kicsit meg kell változtatnunk a kár
tyák sorrendjét. Mint látja, a pakli legalsó
lapjával kezdtük, ezzel minden ütés eseté
ben az utolsónak kijátszott lapot raktuk ki
először. A hívott kártya volt a negyedik.
Amit harmadiknak raktunk ki, azt játszotta
ki a második játékos, és így tovább. Most vi
szont nekünk a kártyák eredeti sorrendjük
ben kellenek. Amíg én rendezem a kártyá
kat, legyen olyan jó és kerítsen egy darabka
papírt, tépje tizenhárom felé, ezt követően
minden ütésnek adunk egy betűt az ábécé
ből, hogy könnyebb legyen hivatkozni rájuk.
A két férfi csendben dolgozott egy pár
percig. Nem sokkal később a kártyák üté
senként szétbontva feküdtek az asztalon:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(g)
(h)
(0
(k)
(1)
(m)
(n)

¥4
¥K
¥A
¥K
¥6
¥D
¥B
¥10
¥4
¥9
¥5
¥2
¥4

¥5
¥A
¥4
¥6
¥A
¥8
¥7
¥D
¥B
¥2
¥D
¥10
¥A

¥7
¥3
¥6
¥3
¥2
¥2
¥5
¥3
¥8
¥B
¥K
¥B
¥6

¥K
¥7
¥7
¥8
¥3
¥9
¥10
¥9
¥8
¥9
¥10
¥D
¥5

- Ez már sokkal életszerűbb - dünnyögött elégedetten Holmes. - Most már min
den ütés első lapja az, amit valóban hívtak,
a második a baloldali ellenfélé, a harmadik
lapot a hívó partnere adta, és így tovább.
Ebből következik, ha az ütést az első vagy a
harmadik kártya vitte, az ütés a hívó félnél
marad, míg ha a második, vagy a negyedik
lap vitte, a hívás jogát a másik fél szerezte
meg. így minden ütésről megmondhatjuk,
hogy a hívás joga maradt-e a hívónál, vagy
átadta a másik félnek. És most mit is kezd
jü n k ezzel az egésszel? Tekintsünk a lista
aljára! Mondja Watson, megvizsgálta az
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(m) és (n) ütéseket? Az egyikben csupa ká
ró, a másikban csupa treff szerepel. De
megelőzi őket az (1) ütés, ahol káró volt a
hívás és a többi játékos mind treffet rakott.
Mire következtet ebből?
- Ez egész egyszerűen képtelenség,
Holmes! Nem lehet, hogy három játékos
nem ad színre színt egy káróhívásban, utá
na pedig mindegyik ad.
-Kiváló, kedves Watsonom! Természete
sen képtelenség, tehát nem is így történt.
Az (m) ütés nem következhetett az (1)
után, tehát korábban történt. Más szavak
kal, az (m) ütést másik fél vitte, mint az (I)t. Ez, az (m), az ellenjátékosok ütése volt.
Ahogy’ ebben bizonyos lehet, az (n) is. Ve
gye figyelembe, hogy az (m) ütés során a
negyedik, az (n) ütés során a második kár
tya vitte az ütést. Ez azt mutatja, hogy egyik
esetben sem a hívó fél vitte el az ütést. Mint
tudja, a felvétel teljesült, az ütések többsé
gét tehát a felvevő vitte el. Nyilván emlék
szik, hogy az ellenjáték ütéseit és a felvevő
ütéseit egymás tetejére rakták. Azt gondo
lom, ezek alapján egyértelmű, hogy ezek az
ütések, (m) és (n), az ellenjátékosok, a töb
bi, (a)-tól (l)-ig, a felvevő ütései voltak.
- Lenyűgöző, Holmes!
- Magától értetődik, kedves Watsonom.
És most, ki kell találnunk, hova illeszked
nek ezek az ütések. Azt hiszem egyet fog
velem érteni, drága barátom, hogy ha az el
lenjátékosok csak ezeket az ütéseket vitték,
és mindkettőt a hívó ellenfele ütötte, levon
hatjuk a következtetést, hogy az első ütés a
felvevőé volt. Ha a szokásokhoz híven Dél
nek nevezzük a felvevőt, Nyugat indult a
pikk négyessel, és Dél királya vitte az ütést.
- Igen, egyetértek, így kellett lennie.
- Ebben az esetben a (b) ütés nem lehe
tett a második ütés a partiban.
- Attól tartok, Holmes, nem tudom kö
vetni.
- Ugyan, ugyan, Watson, Nézze meg kö
zelről az ütést. Ismeri a módszeremet. Nem
vette észre, hogy a második lap a legmaga
sabb. Mit jelent ez?
- Azt, hogy nem az vitte, aki hívta.
- Jó! Pontosan erről van szó Watson!
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Tudjuk, hogy a felvevő vitte el az (a) ütést
és megnyerte a hívás jogát és elvitte a (b)
ütést is, amit viszont elvettek attól aki hív
ta! Kellett tehát lennie egy másik ütésnek a
kettő között. Ez, természetesen az (m) ütés
volt, amelyben elvették az ütést a hívótól a felvevőtől - Kelet káró dámájával. Ezért
aztán Kelet hívta a kör királyt és Dél ütött
az ásszal. Világos?
- Csodálatos, Holmes!
- Barátom, úgy vélem ez csupán egészen
egyszerű következtetés. Folytassuk. A (c)
és a (d) ütésben a felvevőnél maradt a hí
vás. Világos, hiszen a legmagasabb lap volt
az első. Az (e) ütésben azonban, mint látja,
megint a második a legmagasabb kártya.
Ezért aztán, összhangban a korábbi érve
léssel, a (d) ütést nem követhette közvetle
nül az (e). A második ellenjáték ütés követ
kezett itt - az (n) ütés. Nyugat ütött a treff
ásszal, és a pikk hatost hívta az (e) ütésben.
Innentől kezdve az (f), (g), (h), (i), (k) és (1)
ütések a felvevő vonalé voltak. És, termé
szetesen káró volt az adu.
- Biztos benne, Holmes? Kezdtem azt
hinni, szanzadu felvétel volt. Nem látok lo
pást a partiban.
- Nézze meg a (h) ütést, Watson. A felve
vő oldalán a hívás, a hívott pikk színben a
legmagasabb lapot a második játékos rak
ta, mégis, mint már tudjuk, az ütést a felve
vővonal vitte. Természetesen az ütést a ká
ró hármassal ellopta. *
- Igen, már latom. És úgy tippelem, ha a
felvevő tizenegyet ütött káró adu mellett, az
ellcnjátékosok pedig csak kettőt, a felvétel
öt káró kellett hogy legyen, ami teljesült. De
azt még mindig nem értem, miként fogja eb
ből megállapítani, hogy Dél jó játékos-e.
- Ne olyan gyorsan, drága barátom.
Most, hogy már tudjuk az ütések pontos
sorrendjét, az egész partit rekonstruálhat
juk, és követhetjük a játékot. így voltak ki-
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- A játék - folytatta Sherlock Holmes az alábbiak szerint alakult: Nyugat a pikk
négyessel indult, Dél királya ütött (a). Dél
a káró kettest hívta az asztal bubijához, és
Kelet dámája ütött (m). Kelet a kör királyt
hívta vissza, Dél ásza elvitte (b). Dél lehívta
magas aduit (c) és (d), azután a treff né
gyest hívta, amit Nyugat elvitt az ásszal (n).
Nyugat újabb pikket hívott, az asztal ásza
ütött (e), az asztal kör dámája és bubija kö
vetkezett (f) és (g). Az asztal utolsó pikkjét
ellopta a felvevő (h) és Dél elvitte az utolsó
három ütést aduival (i), (k) és (1). És hát
megvan az emberem is, Dél játéka profiz
musra vall.
- Hogy érti ezt, Holmes?
- Megfigyelte azt az okos hívást, a káró
kettest, a második ütésben? Első osztályú
biztonsági játék volt, amely biztosította,
hogy ne adjon ki egynél többet a színből, az
ellenfeleknél lévő aduk 4-0-s elosztása ese
tén sem. Ha Nyugatnál van mind a négy hi
ányzó adu, csak a dámával üthet, mert az
asztali bubi jól fekszik. H a Keletnél lett vol
na mind, Nyugat kim utatott volna az első
menet aduhívásba, később a felvevő adut
hívhatott volna az asztalról és impasszt ad
hatott volna Kelet tízese ellen. Igen, Dél az
én emberem. Megyek, értesítem Lestradeot, azonnal le is tartóztathatja.
Imigyen szólva Sherlock Holmes felkelt
az asztaltól és a kandallópárkányon elhe
lyezett telefon felé indult. Már majdnem
tárcsázta a számot, am ikor odafordult dr.
Watsonhoz.
- Apropó, drága barátom - mondta -, té
ved, ha azt gondolja, a felvétel öt káró volt.

Csak és kizárólag négy káró lehetett, sem
mi más. Ö t káróban ez a biztonsági játék
nagy botorság lett volna. Felesleges ve
szélynek tette volna ki a felvételt, hiszen
könnyen előfordulhatott volna, hogy még
egy kört is ki kell adni. Ha a felvétel három
káró lett volna, a biztonsági játék lett volna
felesleges, hiszen a felvevő nyugodtan kiad
hatott volna két kárót. Egyetlen oka volt
annak, hogy végül tizenegyet ütött: Kelet
kétségbeesett kísérlete a felvétel elbuktatására, amikor kihívta a kör királyt a harma
dik ütésben. Nem, a felvétel négy káró volt.
- Holmes - jelentette ki dr. Watson ez
tényleg lenyűgöző.
Sherlock Holmes megengedett magának
egy hiú kis mosolyt.
- Hát - jegyezte meg
lehet, hogy ez
nem volt olyannyira magától értetődő. És
most megyek, elküldöm Lestrade-ot va
dászni.
Odafordult a telefonhoz, és az asztalról,
ahol továbbra is Dél lapjai között feküd
tem, még láttam, elbűvölten, ahogy Sher
lock Holmes tárcsáz: WHI1212
A történetre a Kicsi Nép meglepően reagált.
Lehet, hogy éppen annyira el voltak ragad
tatva attól, ahogy’ Sherlock Holmes csalha
tatlanul összeállította a kiosztást és a leját
szást, mint én, de jelét nem adták. Ehelyett
Treff Négyest kérdéseikkel vették célba:
- Mi történt utána?
- Megtörtént másnap reggel a szenzációs
letartóztatás?
- Ki volt a bűnös? És mit tett, gyilkolt?
- Elítélték és felakasztották?
- Miután felhívta a Scotland Yardot,
Holmes biztosan elmesélte dr. Watsonnak,
nem hallottad?
- Mi köze volt a bridzsnek a bűnügyhöz?
A kobold egy darabig hökkenten nézett,
aztán szégyenkezve beismerte, hogy semmi
többet, tényleg semmi többet nem tud.
- Miután Sherlock Holmes letette a tele
font - magyarázta -, az egész paklit, persze
engem is, becsúsztatott az asztal fiókjába,
így csak a beszélgetés duruzsolása jutott el
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hozzám. Másnap reggel dr. Watson vissza
vitte a paklit a klubba. Az egyetlen, amit
még elmondhatok: amikor a klubtitkár át
vette, ennyit mondott:
- Belegondolni, hogy ez a pakli kártya
döntötte el egy ember életének sorsát! Kü
lönös az is, mennyi bűnöző vallja be bűnét,
amikor elkapják.
Komikus grimasszal Treff Négyes még
ennyit tett hozzá:
- Találjatok ki ebből, amit csak tudtok.
Ismeritek Holmes módszerét.
- Milyen kévésé kielégítő mindez! - je
lentette ki Pikk Dáma. Hangjának komoly
ságából nyilvánvaló volt, hogy amit mond,
azzal a többiek érzéseit is kifejezte.
Treff Négyes még hökkenten nézett egy
nagyot, azután csend támadt. Mire idáig el
jutottunk, természetesen már tudtam, hogy
a Pakli mind az ötvenkét lakója el fog mon
dani egy mesét. Kíváncsian néztem körül,
ki lesz a következő. Treff Dáma, egy sötét
szemű, különösen csinos kicsi lény kapta el
a tekintetem. Szégyenlősen elmosolyodott,
azután így szólt:
- A kisebb rangú népek, főként az én
nemzetségem fiai amellett kardoskodnak,
hogy nekik, hozzánk hasonlóan értékük,
személyes, megkülönböztethető hasznuk
van a játék során. Mint egy felvilágosult
uralkodó hitvese, én lennék az utolsó, aki
megtagadná ennek az állításnak az igazsá
gát. De az is igaz, hogy mi, magasabb rangú
népek, még akkor is fenntartjuk ennek a
rangnak virtuális fontosságát, amikor nem
vagyunk mások, csak egyek nemzetségünk
katonái között. Egy olyan partiról beszélek,
ahol sem ütésszerzésre nem volt esélyem,
sem pedig arra, hogy nemzetségem bár
mely tagját ütéssé magasítsam. Épp annyi
ra vesztő kártya voltam, mintha „x” lettem
volna, nem pedig udvari személy. És király
női mivoltomnak mégiscsak döntő haszna
lett. E nélkül csak egy vesztő maradtam
volna. E nélkül nem lehettem volna...
(Folytatjuk)

[ordította: Talíygás Péter

1. Hegyvidék PIATNIK
Nemzetközi Bridzsverseny
2000. január 20-23.
Program:
Január 20. (csütörtök) 19 óra:
párosverseny I. forduló
Január 21. (péntek) 10 óra:
párosverseny II. forduló
16 óra: csapatverseny I. forduló
21 óra: csapatverseny II. forduló
Január 22. (szombat) 14 óra:
csapatverseny III. forduló
20 óra: csapatverseny IV. forduló
Január 23. (vasárnap) 10 óra:
csapatverseny V. forduló
15 óra: eredményhirdetés és koktél
Helyszín:
XII. kerületi Kulturális Központ
Budapest XII., Csörsz u. 18.
Nevezési díj:
Párosverseny
(2 x 26-30 leosztás)
2 500 Ft/játékos
Nevezési határidő: január 20.17.00 óra
Díjazás:
1. díj: 100 000 Ft
2. díj: 50 000 Ft
3. díj: 30 000 Ft
4-10. díj: 10000 Ft
Csapatverseny (dán, KO elődöntővel,
döntő az A csoportban) 10 000 Ft / csapat
Nevezési határidő: január 20.23.00 óra
Díjazás:
1. díj: 200 000 Ft
2. díj: 100 000 Ft
3. díj: 50 000 Ft
További díjak a B és C csoportban
Szállások:
Hotel Walzer
1124 Budapest, Németvölgyi út 110.
2 ágyas szoba: 100 DM
Hotel Lejtő
1124 Lejtő u. 28-30
2 ágyas szoba: 65 DM
Felvilágosítás:
Hajlik Gábor
Homonnay Géza
Tel: 387-31-48 6
Fax: 372-06-93
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A Magyar Bridzs
Szövetség Verseny
naptára 2 0 0 0 .
Január
6- 9. Pécs
15-16. Dunaholding páros + svájci csapat
20-23. Hegyvidék SE
29-30. Offi-Comp Páros + Egyéni
Február
5. Maraton
11- 13. OPB Döntő
19- 20. 3L Páros + Hardicop
26-27. Bolgár Pál Emlékverseny Ifibajnokság
26- 27. Senior Bajnokság
Március
4-5. Szekszárd
10-15. IBBF
18-19. Vidéki Vándordíj
18-19. Esztergom
25. Kecskemét

14- 16. Miskolc
21-23. Százhalombatta
Augusztus
július-augusztus Klub Csapatbajnokság
(4-5 kedd) Gamax Kupa
12-13. Piliscsaba
17-20. Tata
Szeptember
15- 17. Gyomaendrőd
21-24. Intercity Kupa - Balatonboglár
Október
szept.29-1. Debrecen
6- 8. ELTE csapat
12- 15. Vladimpex Kupa Budapest
20-23. Vegyespáros bajnokság
28-29. Liska Művek Páros + Hardicop
November
10- 12. Eger
16- 19. Keszthely
25-26. Hunguest Páros -I- Board-a-Match
December
1-3. OPB Selejtező
16. Ecsed Extra Különnap
27. Dunaújváros

Április
1- 2. ELTE Páros
79. Vidékbajnokság - Balatonboglár (A vastag betűs versenyek az MBSz kiemelt
14-16. Sopron
versenyei)
Május
ápr.28-1. Balatonföldvár EcoSoft Kupa
12- 14. Női Bajnokság, Kaufmann
Emlékverseny
20- 21. Egyéni
27- 28. MK Döntő
Június
2- 4. Soltvadkert
11. Pünkösdi Különnap
17. Tordas (meghívásos)
22-26. Balatoni Bridzs Fesztivál Balatonföldvár
Július
június-július Klub Párosbajnokság (5 kedd)
Kertel Kupa
7-9. Győr

Külföldi versenyek
Január
6. Wr. Neudorf
9. W IZOimBCR
Február
13- 20. Wiener Bridge-Piatnik
26. Mödling
Március
11- 12. Neuperlach/Novotel
20-25. Vegyes EB /Rimini mellett
Április
márc.28-2. Kitzbühel
79 VBC-Festwoche /Modul
23-24. Eisenstadt
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27-30. Félixfürdő/
Nagyvárad
Május
6.
Gmünd
Június
7- 11. Veiden
Július
Jún.30-l.Pörtschach
12-16. Gmunden
Augusztus
6-12. Loiben
Szeptember
aug.27-szept. 3. Pula
aug.26-szept. 9. Bridzsolimpia /Maastricht
23-24. Linz
Október
5. Burghausen
6-7. Salzburg
26-29. Champagner, Wien
November
3-5. Graz
December
8- 10. Klosterneuburg

5 2 lap
Megfejtés a 30. oldalról.
Nézzük a lehetőségeket:
Az biztos, hogy aktív indulásra a felvevő
nek van 2 pikk, 6 káró, 3 treff és az indu
lás által adott pikk vagy kör ütése. Tehát
passzív (treff vagy káró) indulásra kell
elemezni a lehetőségeket.
Ekkor lehívunk az indulással együtt 6
kárót és egy treffet a kézből, az asztalon
eldobva a két kis kört.
Két verzió van: dob Kelet pikket, vagy
nem.
H a dob, már nem tartja az asztal har
madik pikkjét és mintegy kiszáll a játék
ból. Ekkor kis treffet hívunk a dámához,
majd treffet vissza a királyhoz és négyla
pos a végállás (Nyugat még nem dobott a
treff királyra):

4Dxx
YA10
♦<4-

4Axx
V♦♦x
7

4max 2 db
^érdektelen
NY
* ♦D 1*1 0
4KB
VKx
♦4- -

Nyugatnak 5 lapot kellene tartania: 3
pikket és a dubló kör ászt. H a a kört
szinglizi le, kis kört hívunk a király mellől,
ha két kört tart, csak két pikkje marad,
(és Keletnek is csak 2 pikkje van az adott
feltétel szerint).
Ha Kelet nem dob pikket, nem dobhat
treffet, akkor hat lap marad a kezében,
pontosan 3 pikk és három treff. A végál
lás:
4Axx
V♦*D 9x
----- 7----- 41098
4D7x
‘ _ VVA10
♦N!
* ♦*B
___ I ___ *10xx
4KB
VKx
♦- Á
*K x
Ekkor lehívjuk a treff királyt, majd pikk
király, pikket hívunk, am it Nyugatnak
fednie kell, és most pikket hívva Kelet ke
rül ütésbe, és bele kell hívnia a dubló tí
zessé] az asztal dáma-kilencesébe. Í2 lap
ból egyszerű játszani!
* • * '4 ;
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Egy régi játszmám
dr. Igaly György sporttársunk idézi fel a
közjavára egy régi játszm áját:
általános beliben D élen a következő la
pokat kaptam:
4KD9, ¥AD102, ♦A 109, *AD10.
A licit:

Ny

f

14
passz
rekontra 34
passz
passz

K

D

passz
passz
passz

kontra
3 szán
-

Akkori (ma m ár talán kissé avitt) licitrendszerünk szerint az információs
kontra nálunk abszolút forsz kezet ígért,
amire a p artn er köteles válaszolni éspe
dig egyes m agasságon, függetlenül a lap
erejétől a 4-es vagy 5-ös színét, ugrással
a 6-os vagy ennél hosszabb színt kellett
bem ondania. Ez alól egy kivétel volt, ha
az ellenfél ugrással em eli a színét, akkor
négyes színét is be kell m ondania, ha 1 +
fél trikkje van. H a ez nem volt, akkor
passzolnia kellett. P artnerem nek tehát
ez esetben legalább hatos kárójának kel
lett lenni, felteh ető en egy figurával.
Nyugat a pikk kettessel indult és leterült
Észak lapja: 443, ¥ 8 7 , 4K865432, *72.
Amint látható, p artn erem hosszú ká
róját csak akkor leh et hasznosítani, (ak
kor is, ha az ellenfélnél a káró 1-2-ben
van) ha kiadok egy k áró t, vagy kézből el
dobok egyet N yugat hosszú pikkjére.
Persze, ha N yugatnak hatos a pikkje, ez
sem segít.
Ezért az alábbiak szerint igyekeztem tel
jesíteni

Ütés
1
2
3
4

Ny
42
4A +
47
4B +

É

K

D

44
43
43
¥7

410
45
4B
43

4D +
4K
4A +
49

Nyugat a pikk ász beütésénél, mivel
ötös volt a pikkje reménykedett, hogy ká
róval a partnerét ütésbe tudja hozni.
Am ikor ez nem sikerült, én kihívtam pikk
kilencesemet és beütött a bubival. Még
lehívhatta a két pikkjét, amelyre eldob
tam a káró tízesemet, így a 3 szánt nem
lehetett elbukni. H a második pikk ütése
után más színt hív, úgy még egy káró ki
adása esetén is szűrrel teljesítek, hiszen a
kárót Kelet üti, akinek már nincs pikkje.
A teljes leosztás a következő volt:

4AB872
¥K643
47
*K B6

443
¥87
4K865432
*7 2
----- i------41065
¥B95
11 4DB
___ ?___ *98543
4KD9
¥AD102
4A109
*A D 10

BiztospontD(daf)Mte,ti
hl EravLS Szálloda és Vendéglátó Rt. Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejlődő
szállodavállalata.
A cég 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.

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS,
ELÉRHETŐ ÁRON.
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Bartók Béla út 152.
Telefon/fax: 204-1111
Homepage: www.eravishotels.hu
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Eredménylisták, 1999.

november-december
B08APEST 1880.
É S Z A K - DÉ L V O N A L
1. Baksay-Oarkó
2. Harangozú-Szílágyi
3. Bánkiné-Wellner
4. Beck-Kováts
5. Macskásy-M acskásyné
6. Knvács-Nagy
7. Salmanoff-Fülöp
8. Dienes Ö. Dörnyei Zs.
8. Ferenci Kapcsos
10 Beck-Trencséni
11. Gál-Szász
12. Szabó Cs. Nádast
13. Mészáros-Zelnik
14. Kiss A.-Pánczel
15. Fekete-Madarász
16. Hámori Zs.-Jakus
17. Hámori hp.
1B. Fövenyi-Szigeti
18. Horváth l.-Jung

OKTÓBER 3 0 .
204,87
203,37
202,50
188,87
188,00
187,50
184,33
183,40
188,00
188,37
183,87
182,37
181,77
174,37
168,87
150,03
146,70
133,87
116,37

56,31
56,43
56,25
55,52
55,00
54,86
53,38
53,72
52,50
52,33
51,08
50,66
50,48
48,44
47,18
43,80
40,75
37,21
32,33

KELET - NYUGAT VONAL
1. Bartis-M arjai Gy.
217,80
2. Kelen B.-Susits
210,50
3. Szabó L. II. Szabó Cs.
200,17
4. Hegedűs-Wiener
188,13
5. Andrásfai-Bánkfivi
137,50
6. Honti-Szalka
187,47
7. Nyárádi l.-Nagy 1.
182,63
8. Hnmonnay-Szemmelveisz 188,60
8. Csehó-Kemény
187,00
10. Nyárádi G.-Zalai
186,13
11. Petrás-Poór
181,13
12. Eöldesí-Klein
171,63
13. Kotányi-Bohner
170,63
14. Tichy-Szalkánó
170,00
15. Pál L.-Scharnitzky
168,13
16. Bikki-lványi
163,63
17. Kovács B.-Kovács G.
147,73
18. Dazsián-Kurucz
142,63
18. M észáros G.-M észáros T. 128,03

%
60,50
58,47
55,60
55,04
54,86
54,85
53,51
52,67
51,34
51,70
50,31
47,60
47,40
47,22
46,70
45,45
41,04
38,62
35,84

NAGYVÁRAD 1 8 8 3 .
1. Gergely-Hermann
2. Daday l.-Daday Zs.
3. Nowottny Seres
4. Jánosy-W eber
5. Jánosy-Szabó S.
6. Csórik-Szabó 8.
7. Ilisei-Tempfli
8. Bruncsák-M ilici
3. Ciocan Laza

OKTÚBER 3 0 .
62,73
60,22
55,80
53,66
55,24
53,03
54,57
52,38
52,66
50,55
52,64
50,53
46,77
44,80
46,10
44,26
34,47
33,08

PÉ CS 1 8 3 8. 0 KT 0
É S Z A K - D É L VONAL
1. H arsányi-tliás
2. Árvay-Szvitacs
3. Sülle-Szommer
4. Schröteré-Pálm ai
5. Decleva Bánfiáné
6. Keszler-Répás
7. Zalai-Weisz
8. Kovács-Fazekas
3. Gémes-Geber

BÉR 3 0 .
101,00
33,50
81,00
83,00
81,50
81,00
76,50
75,50
67,00

60,12
55,65
54,17
52,80
48,51
48,21
45,54
44,34
38,88

K E L E T - N Y U G A T VO
1. Zalatnay-Matavovszky
2. Vágí-Horváth A. 1.
3. Bariné-M atheovits
4. Kispálné-Bari J.-Móczán
5. Horváth-Rózsa
6. Kovácsné-Temesí
7. Tánczns-Temesi
8. Cziráky-Starkey
8. Imre-Tilesch

NAL
88,00
82,00
80,50
80,00
82,50
82,00
74,50
74,00
43,15

58,33
54,76
53,87
53,57
43,11
48,81
44,35
44,05
72,50

CSAPATVERSENY
1. GYORLAKK
172
166
Bánki Z., Balogh Sz„ Harsány! S., Éliás I.
2. TEH ASZ
163
121
Mezey, Hanti, Vinkier, Dienes
3. HARANGOZÓ TOYS
158
86
Harangozó L., Szalay Gy., Szilágyi L, Winkler 6.
4. FECNI
153
67
M arjai 6., Marjai P., Szabó Cs., Szikszay J.
5. DOKTOR
148
63
Rásonyi, Gulyás, Macskásy, Hegedűs
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6. MINDR
146
46
Kemény, Trenka, Bárczy, Czimer
7. SZAMOS
145
36
Bartha D„ Kovács Z., Nádas M., Torna 0.
B. FÉSZEK
136
6
Toldi, Zöld, Kuttner 6y.,Széles, Babos, Réti
9. 4Y
135
-3
Talyigás A., Kotányi B., Tichy E„ Talyigás P.
10. BERGENGÚC
134
2
Oörnyei G., Dörnyeí Zs„ Csehi Z„ RózsaT.
11. HBNÖR
132
25
Hegedűs 0., Andrási M., HUlvely I., fodor P.
12. EcoSoft
131
-1 2
Aczél, Falus, Lévai, Szabó, Bartis, Marjai,
Varga I.
13. WELKER
130
-1 9
W elker K., Zempléni E., W elker 0., Ormay Gy.
14. FANTÁZIA
128
-1 6
Kapcsos, Éles, Tölgyesi, Söpkézné, Ferenczi
15. RONDOCARTON C1UJ/R0 127
-2 B
loan B„ Radu B., Aurél0., Dumitru F.
16. IBOLYA
125
-4 2
Kováts Z., Nyárádi I., Nagy I., Nyárádi 6.
17. JÁPÉ LATI
124
-3 9
W elker J., Lovász R, Kellner L, Anders T.
18 INTERFACE
120
-5 3
Bódis, Szabó, Lukácsi, Liska R, Kerekes, Varga
19. PAJZS
119
-5 5
Horváth A., Horváth I., Pánczél R., Tóth A.
2B.ARTEMIX
110
-9 4
Kerényi I., Bárdos G., Klein L,
Reszler A., Kertész Zs.
21. MUNKÁCS /UKR
107
-9 8
Bródi, Himinyeví, Fegyiv, Gála
2 2 . MAKK ALSÚ
BG
-1 8 2
Hegedűs L, Kecskés K., Keleti I.,
Ragályi B., Szálkái, W iener G
PÁROSVERSENY
1. W inkler G.-Szalay
2. Honti-Szalka
3. Harangozn-Szilágyi
4. Szappanos-M acskásy
5. Bárczy-Czimer
6. Gárdos-Kerényi
7. W elker J.-lovász
8. M acskásyhp.

2187,8
2086,6
2075,3
2055,4
2017,3
1970,4
1966,3
1962,0

62,87
59,96
59,64
59,06
57,97
56,62
56,50
56,38

9. Bartis-Varga 1.
1B. Ferenczi-Kraicsovíts
11. Liska T.-Kisgyörgy
12. Bob-Opríson/RO
13. Rózsa T.-Cseho Z.
14. Kemény-Irenka
15. Talyigás-Talyigás
16. Kuttner-Széles
17. Eliás-Harsányi
18. Réti-Gabos
19. Gráf-Pásztor
ZO.Argay-Zoller
21. Szóbel-Stern
22.Ióth-Boros
23.K ertész-Reszler
24.M ezei-0ienes
25.Fantana-Oprea/RO
26.Topolyi-Kardos
27. Hittmann-Jusztin
28.0rm ay-W elker 0.
29.Fogaras-Kovács
30.Szalkáné-Kisgyörgy
31. Gombi-Rúzsa
32.8ódís-Szabö
33.Kerekes-Varga
34.M arjai G.-Szikszaí
35.Kálcsev-Grieger
3 6 .Gyarfás-Kalmár
37. Hegedűs O.-Tíchy
38. Scharnitzky-Barkö
3 9 .Nyárádi 1.-Nagyi.
40.Hegedűs-Hegedűs
41. Bartha-Nadas/RO
42.0láh-Haluszné
43.Siba G. Kállai G.
44.8alogh-Ránki
45.0örnyeí-0örnyei
4G.Kováts Z.-Nyárádi G.
47. Kotányi B.-SzabóCs.
48. Falus-Szabó
49.Ferenczy-Frisch
50. Lévai-Marjai Gy.
51. Ötvös-Gombár
52.8ródy-Jung
53.Himinyec-Farkasné
54.Surányi-Nádasi
55.Fegyiv-Gála

1943,3
1928,6
1918,6
1916,4
1899,9
1891,8
1887,8
1879,6
1870,1
1869,6
1865,3
1864,0
1832,0
1825,5
1821,9
1819,6
1818,8
1811,2
1807,5
1795,5
1794,9
1793,0
1777,6
1770,7
1763,9
1754,1
1746,0
1744,7
1743,1
1741,2
1728,0
1720,2
1716,0
1712,8
1710,9
1691,2
1674,6
1644,7
1643,0
1622,6
1603,0
1589,0
1584,8
1582,9
1578,4
1571,0
1565,5

55,84
55,42
55,13
55,07
54,59
54,36
54,25
53,98
53,74
53,72
53,60
53,56
52,64
52,46
52,35
52,29
52,26
52,05
51,94
51,59
51,58
51,52
51,08
50,88
50,69
50,41
50,17
50,14
50,09
50,03
49,66
49,43
49,31
49,22
49,16
48,60
48,12
47,26
47,21
46,63
46,06
45,66
45,54
45,49
45,36
45,14
44,99

44

56.liska-lukácsi
57.Zalai-NyárádiG.
5B.Komor-Vida
5 9 .Kovács Z.-Toma/RO
BO.Beck-Trencséni
Rí. Mallószné-Susits
G2.Csipka Sz. Kovács J.
B3.Zempléni Welker K.
64.8aksay Andrásfai
65.Pataki-Németh
BB.Szücs-KSvesdi
B7.Kérí Winkler 1.
68.Rózsa Horváth
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1559,8
1550,6
1549,7
1540,0
1523,0
1490,8
1474,4
1471,8
1463,1
1431,3
1415,4
1412,6
1391,7

44,82
44,56
44,53
44,25
43,76
4 2 ,B4
42,37
42,29
42,04
41,13
40,67
40,59
39,99

3. Bozzaí-Kovócs
4. Kádór-Gulcsík
5. Csobán-Molnór
6. Csiky-Jónap
7. Baldsy-Dörnyei
8. Oienes-Dörnyei
9. OessewTTy-Oessewfíy
10. Kósa hp.
11. Zalai-Havaj
12. Boros-Klimcsik
13. Tóth-Boros
14. Barczy R-Barczy Zs.
15. K alcsev-Grieger
16. Kailai-Dumitresciu
/I(y/^j[4
199 V
17. Bata-András
18. Várkonyí-Rényí
CSAPATVERSENY
19. Kisgyörgy-Líska
1. NUCLEUS
162 20. Böszörm ényi-iang
Reszler, Kertész Zs., Kalcsev, Grieger
21. K ertész-R eszler
2. MISKOLC KÁSA
158 2 2 .Bakos-Szűcs
Kása hp, Csíky, Jónap
23.Eogaras-Szósz
3. MORGÓ
ISO 24.Gaspar-Andorkó
Banki Zs, Szalka J,K ovács J., Bozzai
25.Bdrczi-Szölösi
4. PRINT TECH
149 2B.Janocska-Hímínec
Fagaras, Szász, Boros, Tóth I.
27. Szabolcs-K orsós
5. Eco-Soft
14Z 28. Fdldesi-Klein
Marjai Gy. és R Szabó, Szikszói
29.6drdos-K erényi
G. TEK ÁSZ
14Z 3ö.Varga-Aczél
Dienes, Oörnyei, Dörnyei, Balósy
31. M arjai-Szikszai
7. EGER I
143 32.Fegyiv-Gála
33.Kovacs-Zwada
András, Bata, Böszörményi, Lóng A.
8. NYÍREGYHÁZA
141 34. Bankmé-Szalka J.
Zalai, Havaj Szabolcs, K orsós
35.Munka-Lohay
9. KESZEG
139 36.Suranyi-Vajda
37. Babnyicsova-Kriszt
Makkai, Decleva, Vórkonyi, Rényi
38. NagyDIah
1 0 . GÁSPÁR
39.8usi-0ttné-Szepesi
11. ACZÉL
40.Kovats-Nyárádi
12. ARTEMIX
1 3 . TÖRÖK
41. Makai-Decleva
42.Híminec-Fegyiv
14. KÁRPÁTI
43.8árczi P.-Moldován
15. EGER II
44.Székely B.-Székely G.
16. PIKK HÁROM
45.Vida-Szendrei
17. MUNKÁCS
46.Vigóczki Lenkey
1B. EGER III
47. M avkovics-Jacuva
PAROSVERSENY
48.Tnth Szemerédy
1. Szabó-Marjai
1450,1
63,60 49.Kavács-M észdrns
2. Argaí Török
1344,1
58,95 50.B artáné Forgács

1341,8
1318,8
1300,6
1277,0
1274,3
1272,7
1272,5
1262,3
1248,3
1244,4
1241,1
1233,6
1223,7
1220,3
1210,5
1191,3
1181,6
1181,3
1178,5
1177,4
1171,6
1165,4
1160,6
1148,8
1146,1
1142,2
1141,2
1134,6
1132,3
1110,9
1109,8
1099,6
1096,0
1080,8
1078,7
1075,4
1068,5
1060,3
1057,2
1051,2
1048,7
1026,8
1008,1
965,7
950,8
939,8
875,6
767,4

58,85
57,84
57,04
56,01
55,89
55,82
55,81
55,36
54,75
54,58
54,43
54,11
53,67
53,52
53,09
52,25
51,82
51,81
51,69
51,64
51,39
51,11
50,90
50,39
50,27
50,10
50,05
49,76
49,66
48,72
48,68
48,23
48,07
47,40
47,31
47,17
46,86
46,50
46,37
46,11
46,00
45,04
44,21
42,36
41,70
41,22
38,40
33,66

45

BRIDZSÉLET
rrc y rn rT v io Q Q

HELI KON KUP A
CSAPATVERSENY
1. ODIN/A
213
1B6
Piirstl,Lindermann, Saurer, Schifko
2. GÁBOR MIKLÓS
102
00
Székely S, Dumbovich, Varga I, Aczé
3. ROYSTDN
180
00
Hajdú, Hegedűs, Gulyás, Zoller
4. EMIM
181
04
Winkler, Gál, Kemény, Trenka
5. GYŰR LAKK
180
55
Bánki, Balogh, Széles, Kuttner
B. MOZAIK
170
42
Keváts Z, Nyárádi, Szabó Gy, Csehó
7. HOFRAT/A
178
4B
Wallner, Ketzl, Senzenberger, Niesner
B. MORGÓ
178
58
Bánki Zs., Kovács J, Wellner, Bozzai
0. IBE
171
20
Szappanos, Csepeli, Gerö, Jakab
10. VASPHARM
171
14
Zöld, Földi, Dienes, Vikor
11. FANTA
170
10
Tichy, Horváth A, Grész, Talyigás
12. VIENNA CALLING /A
1G0
8
Fischer, Sm ederevac, Eichholzer, Floszmann
13. GALIBA
1G8
8
Kisgyörgy, Kotányi, Kállai G, Talyigás A
14. PIÁNK /A
165
5
Piánk, Schober, Hammer, Fischer
15. BAM + BERG /A
155
-3 G
Gaenger A, Bam berger G, Bamberger J,
Gaenger H.
16. AUTOSPLINTER /A
154
-3 1
Vivat, Prem itzer, Piber, Knoll
17. KISKÖRÖS
153
-3 8
Makay, Kállay, Kisgyörgy, Martinkú
18. MAUSI/A
153
-2 3
Manninger G, Manninger E, Kriftner, Berndl R,
Berndl H
10. KAMIUL
147
-5 8
Zwada, Oláh, Nagy, Vass
20.SÁRA
145
-G 2
Beck, Trencséni Macskásy hp.
21.CEDE/A
140
-6 0
Gerstl, MUller, Döppes, Steinwender

2 2 . EcoSoft
138
-7 1
Kása hp., Falus, Lévai, Marjai Gy.
23. TBHSZ
124
-1 3 4
Baán, Horváth, Szabó J, Toron
2 4 . G0L0EN GIRLS /A
112
-1 7 3
Daghofer, Zanier, Hammeri, Gossy, Mirau
P É T E R F AL VY A N D O R
1. Bárczy-Czimer
2. Széles-Kuttner
3. Élíás-Harsányi
4. Kemény-Trenka
5. Szappanos-M acskásy
6. Schiíko-Saurer/A
7. Andrási-Molnár
8. V ivat-Prem itzer/A
0. Sm ederevac-Eischer/A
18. Gerfi-Jakab
11. Székely-Dumbovich
12. Horváth-Vági
13. Kriftner-Berndl /A
14. Winkler Gál
15. Csepeli-Kovács M
16. Szabó l-Kisgyörgy
17. Hajdú-Hegedűs G.
18. Aczél-Varga 1.
18. Földi-Zöld
20.N iesner-W allner/A
21. Macskásy hp.
22.M arjai-lévai
23.Talyigás-Talyigás
24.8eck-Trencséni
25.Ketzl Senzenberger/A
26.0ienes-Balásy
27.Szalár-Kállai
2 8 .Banki Zs-Wellner
20.Rodlmayer Stojanovic /A
30.Szalka J-Kovács J
31. Balogh-Bánki
32.Makay-Szobel
33.Peziw al-M üller/A
34.Tim árné-Cserjósi
35.Tichy-Kotányi
3G.AndrásTaí-Baksay
37. Falus-Kerekes
38.8nger-V ikor8.
30.Lindermann-PUrstl/A

PÁROS
2051,5
1004,3
1085,7
1067,8
1057,2
1044,0
1030,5
1027,7
1023,0
1023,G
1815,3
1002,6
1882,3
1881,5
1888,2
1888,0
1880,G
1880,0
1860,3
1858,3
1854,7
1853,G
1841,4
1837,0
1836,3
1828,0
1823.0
1017,8
1817,0
1805,0
1705,2
1784,7
1780, G
1780,2
1784,1
1782,1
1774,7
1768,7
1767,6

5 8 ,0 5
57,31
5 7 ,0 6
5 6 ,5 5
5 6 ,2 4
5 5 ,8 0
55,7 3
5 5 ,3 0
5 5 ,2 8
5 5 ,2 8
5 5 ,8 4
5 4,67
5 4 ,3 8
5 4 ,3 5
5 4 ,2 6
5 4 ,2 5
5 4 ,0 4
5 3 ,4 7
5 3 ,4 6
5 3 ,4 0
5 3 ,3 0
5 3 ,2 6
52,01
5 2 ,7 0
52,77
5 2 ,5 3
52,41
5 2 ,2 4
52,21
51,80
51,50
51,57
51,45
51,41
51,27
51,21
51,00
5 0 ,8 2
5 0 ,7 0
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4 0 .lisk a T Kísgydrgy
41. Eíchholzer-Flossmann/A
42.M annínger Manninger /fl
4 3 .Nagy E-Vass K
44.Fried-Fodor
45.Gulyás-Zoller
46.Plank-Schober/A
47. Kiss-Martinko
48.Kováts Nyárádi
49.G rósz Horváth
50.Papenber-G auster/A
51. Thomasberger-Gogomán
52.Hamnier-FíSGher /A
53.Szabn-Csehó
54.M oravcsik-Szentpéter
55.Gárdos-Kerényi
5S.Hammerl Gersti /A
57.Bajáki-Nikülits
58. Marjai P-Szabó Cs.
SS.Steinw ender Dappos /A
GO./aníer-Gaghoíer/A
61. Érsek-M észáros
62.Kínzler-Dollischek/A
G3.Knoll-Píber/A
64.0iáh-Zwada
65.Szabo Baán
GC.Horváth-Tornn
67.Berndl-Ketzl /A
68.M irau-G ossy/A
6 9.P arges-P nrges/A
70.0alvax-Reichl/A
R

íms í s í n& v t i

17GB, 5
1763,7
1762,4
1752,0
1742,2
1740,2
1739,5
1734,6
1716,0
1715,0
1711,2
1650,5
1654,0
1638,6
1627,9
1619,2
1606,0
1502,7
1530,0
1517,0
1503,9
1500,1
1405,1
1472,5
1457,6
1394,0
1367,4
1337,7
1322,6
1310,1
1176,0

50,76
50,68
50,64
50,34
50,06
50,01
49,99
49,84
49,31
49,28
49,17
47,66
47,53
47,09
46,78
46,53
46,15
45,48
43,07
43,59
43,30
43,11
42,68
42,31
41,09
40,06
39,29
38,44
38,01
37,65
33,02

236,85
232,67
227,72
226,96
217,98
217,21
215,22
214,11
207,32
207,20
206,30

58,48
57,45
56,23
56,04
53,82
53,63
53,14
52,87
51,19
51,16
50,94

S im o n t

HUNGUEST KUPA 1999.
A csoport
1. Marjai-Aczél
2. Argay-Szilágyi
3. Honti-Szalka
4. Kerti-Vékony
5. Réti-Gabos
6. Csepeli-Kuttner
7. Andrásfai-Baksay
B. Beck-Tarnay
9. M arjai G.-Winkler
10. Rásonyi-Szalay
11. Barkó-Scharnitzky

12. Hegedüs-Gál
13. Csehö-Bárczy
14. Kovács A.-Fogaras
15. Nikolits-Benedek
16. M arjai R-Siba
17. Bartúk-Zsák Z.
18. Gárdos-Klein
19. Nagy 1 -Ferenci
2 0 .0 ien e s Balásy
21. Bánkiné-Bozzai
8 csoport
1. Szikszay-Pánczél
2. Tóth l.-Valet
3. Baksay-Barko
4. Fazakas-Csehé
5. Gíráné-Németh
6. Juvancz-Pavlik
7. Kákóczky-Bozzai
8. Brddi-Jung
9. Nikolits-Zách
10. Nyárádi l.-Nyárádi G.
11. Kovács-Méricz
12. Ötvös-Gombár
13. Fodor ll.-Kiilvely
14. Kotányi-Marjai P
15. Tóth-Oorváth
16. Kristóf-Földesi
17. Mészáros-Zelnik
18. Gíra-M akra
19. Éliás-Fekete
20. Bukowskí-Visnyovszki
21. Pál-Scharnitzky
22.8eck-Trencséni
23.Nagy-Ferenci
24.Ferenczy-Frisch
25.K irschner-B okor
26.Sziics-Kövesdi
27. Dörnyei-Kraicsovits
28.M agyari-W ér
2 9 .G ásp ár Klein
SO .Stern Szóbél
31. Szabó ll.-SzabóCs.
32.Zo!ler-Korm os
33. G ráf-Pásztor
34.0arók-K ovács Gy.
35.Zombori-M ráz
36.Reisz-Szegedi
37. Nagyzsadányi K. Bakos

206,25
199,94
188,74
187,28
184,17
183,69
179,40
176,25
174,71
154,94

50,93
49,37
46,60
46,24
45,47
45,36
44,30
43,52
43,14
38,26

568,67
562,87
557,70
554,52
546,76
544,33
537,48
532,45
525,36
523,45
521,76
519,16
519,03
510,97
509,88
497,41
494,23
491,79
491,11
489,16
484,24
474,84
472,15
471,17
470,75
470,19
469,83
465,11
461,56
457,03
457,65
455,49
4 54,65
450,73
450,54
450,45
441,31

61,54
60,92
60,37
60,01
59,17
50,91
58,17
57,62
56,06
56,65
56,47
56,19
56,17
55,30
55,18
53,83
53,49
53,22
53,15
52,94
52,41
51,39
51,10
50,99
50,95
50,89
50,85
50,34
49,95
49,55
49,53
49,30
49,20
48,78
48,76
48,75
47,76
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7. Moha
63
Bálint II., Ferge, Hívessy, Révai Á., Révai G.
B. Dezső
38
Dessewffy L, Bartha, Bencsik, Dessewfty A.
A Dezső csapat a döntőn nem játszott.
C CSOPORT

B. Dunakeszi
172
Csomay, Szűcs, Dózsa, Fodor, Garay, Zahorecz
9. Esély SE
134
Perényi, Germán, Dajka, Berentey, Fodor
10. Excalibur
114
Tóth M., Fintor, Kiss M., Samu, Szalai

ORSZÁGOS PAROSB AJNOKS
SELEJTEZŐ
3021,5
1. W elkerhp.
2. Csehó-Rózsa
3019,7
3. Dörnyei-Dörnyei
2980,8
4. Blancz Wellner
2922,8
5. Bártfaí—Quittner
2906,7
G. Harangozó-Szilágyi
2892,4
7. Balogh -Kotányi
2870,8
8. Hegedüs-W iener
2862,7
9. Zempléni-Ormay
2843,9
10. Komor-Vida
2808,1
11. Lukácsi-Liska
2794,3
12. M akay-Jankó
2760,2
13. Pál-Gundel-Gulcsikné
2753,3
14. Eövényi-Bleuer-Szigeti
2745,2
15. Argay-M arjai R
2734,8
1G. Gyárfás-Szönyi
2733,8
17. Kállai-Török
2721,4
18. Benedek-Bozzai
2717,4
19. Söpkézné-Tölgyesi-Eless
2703,0
A Soproni csapat a döntőn nem játszott.
20 .R o staP ál
2702,1
21. Beck-Trencséni
2699,9
0 CSOPORT
22.Ötvös-Gombár
2690,8
2689,4
1. Vasorak
210 23.8aksay Kormos
24.8árczy-Bánkiné
268 6 ,G
Erős, Kelen 0., Susits, Rohrbock
25.
Hittm
an-Jusztin
2676,9
2. Üstökös
209
26.G
rieger-K
álcsev
2673,6
Zalai, Szálkái, Keleti, Tasi, Ferenczhalmi
27. Vass-Patzkó
2668,5
3. Gröhler
194 28.Tichy-Talyigás
2663,0
Baán A., Baán 0., Gröbler, Felméri, Mallászné
2 9 .N y árád i1 Nagy 1
2657,7
4. Pártos
191 30.Szabó-Szabó-Horváth
2651,3
Pártos, Majoros, Szigeti, Romlási, Dóval,
31. Szegedí-M ráz
2648,4
Kertész, Hazai, Pongrácz
2630,1
32.K orsós-Szabolcs
5. Monitor
190 33.Horváth-Rózsa
2628,9
Benedek, Bárkány, Marossy, Nemes, Zalai
34.Kerényi-Gárdos
2623,3
G. ELTE
1B3 3 5 .G ráf-Pásztor
2621,9
Rúzsa Z., Prohászka, Rúzsa G„ Szolnál, Tichler 3G.ÉIiás-Fekete-M adarász
2619,4
7. Éva
1B3 37. Bikki-lványi
2607,9
3B.Hám ori-Jakus
2605,0
Garami, M észáros, Vajda, Farkas
1. Pepi
121
Pás, Meskú, Kiss I., M észáros, Magyar, Tasnádí
2. Vashegyi
121
Vashegyi, Szintai hp„ Czakó, Simonidesz,
Telegdi, Krajcsovics
3. Palócz
115
Palécz, Dézsi, Vicze, Ligeti, Molnár
4. Primo
102
Szabó B„ Bajomé, Oláh L, Szentmiklóssyné,
Gasztonyi
5. Toron
94
Toron, Eleöd, Vasvári, Horváth L, Kovács R,
Szabó J., Sercelz
6. IRT II
92
Somhegyi, Nikolits, Tamássy, Solt, Zoller
7. Szereday
B4
Szereday, Oláh, Zvada, Seres, Várnai
B. Soproni
45
Rónay, Soproni, Lovas, Varga L.

ÁG
57,88
57,85
57,10
55,99
55,99
55,41
55,00
54,84
54,48
53,80
53,53
52,88
52,75
52,59
52,39
52,37
52,13
52,06
51,78
51,76
51,72
51,55
51,52
51,47
51,28
51,22
51,12
51,02
50,91
50,79
50,74
50,39
50,36
50,25
50,23
50,18
49,96
49,90
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39.0láh Zwada
40.Bíborka-Hollmati
41. Kerti-Vékony
42.Zalai-Havaj
43. Kalmár-Varga
44.Nyárádi-Nyárádi
45.Andorkó-Gáspár
46.Andrásfai-Tarnay
47. Kavács-KristúT-Szíráki
48.Falus-lévai
49.Gyulai-Kotányi
50. Kovács B-Fris-Kovács G
51. Bódis-Szabo
52.Surányi-Hegedus G
53.Petrás-Poór
54.Andrási-M oinár
55.Nemes-Láng
5G.Keriész-Gyulai
57. Barkó-Scharnitzky
58.B0ÓC A-BóÓC P
59.8ródi-Jung
60.Cziffra-Lovász
61. Csobán-Molnár
62. Szepesi-Szűcs
BS.BerenteyDajka
64.FodorP II Hülvely
GS.Szuromi-Czimer
66.Szatmáry-Zombori
67.Rényi Várkonyi
68.Szolnaí Maróti
69.Farkas-Horváth
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2603,0
2602,6
2601,4
2600,5
2600,2
2582,9
2575,5
2575,5
2555,3
2552,9
2526,3
2524,5
2523,7
2517,1
2486,8
2482,6
2476,2
2471,9
2471,0
2448,2
2428,3
2423,6
2410,0
2392,8
2384,5
2294,0
2284,8
2273,7
2242,2
2220,1
1971,6

CSAPATVERSENY
(SZEPTEMBER 1 8 - 1 9 )
1. NVKV
Nagy E., Varga I., Kerekes, Varga S.
2. Schlossgold
Heschia, leonescu, Mazalu, Nistor
3. TUTU
Zsák, Jancsó, Serdült, Juhász
4. Royston
Hajdú, Argay,Marjai Gy„ Hegedűs G.
5. Beauty
Kállay, Török, Oum itrescu, Vlad
6. Zsugások
Gabos, Réti, Nyárádi hp.

49,87
4 9 ,8 6
4 9 ,8 4
4 9 ,8 2
49,81
4 9 ,4 8
4 9 ,3 4
4 9 ,3 4
4 8 ,9 5
48,91
4 8 ,4 0
4 8 ,3 6
4 8 ,3 5
4 8 ,2 2
47.64
47,56
47,44
47,35
47,34
4 6 ,9 0
4 6 ,5 2
4 6 ,4 3
46,17
45,8 4
45,6 8
4 3 ,9 5
43,77
43,56
4 2 ,9 5
42,5 3
37,77

159
158
156
154
150
150

7. Formula-1
Raduly, Raduly, Sandu, Fey
8. Ukrajna
Gala, Fegyiv, Himinec, Janocsko
9. Korcsolya
Beck M, Hegedűs fl., Kemény, Szilágyi
10. Kiskörös
Martinkú, Kiss, Csehn, Kállay I.
11. Sirius
Reszler, Kertész Zs„ Sziky, Kertész B.
12. Hillary
Chelu, Babuta, tckstein, Pospischil
13. Klári
Zách, Bikki, Patzké, Éless
14. Satim
Tecusan, Silberberg, M urasatí, Nados, Bartha
15. Game-Vadászok
Pintér J., Bukta, H a lm i...?
16. RátOk-B
Hámori Zs., Jakus, Komor, Szendrei
17. Vaspharm
Mezei, Honti, Vikor 0., Zöld
18. Cinege
Tölgyesi, Söpkézné, Herczegtalvy, Jónás
19. Jury
Tarnay, Poór, Tóth A., Valel
2 0 . Demí
Gáspár, Andorkó, Grieger, Káicsev
21. Moravcsik
Moravcsik, Fülöp, BUky, Büky
2 2 . Gesztenye
Saruga, Baranyi, Bitea, Ráduly
23. Artemix
Herényi, Gárdos, Buglyű, Félegyházi
74. Kikeki
Solti K. Makay, Juhász. E., Jankó
25. Ura
Kolosi, Siba L, Gombás, Bíró L.
2 6 . Miskolc
Szabó I., lendvai Sz. Csobánb, Böröck
27. Kner
Uhrin Szendrei, Hajdú, Hornok, Halász
2 8 . Babóta
Bakóné, Borosné, Makosiné, Tatámé
29.Szuszi
Ütvös, Oláh M., Gombár, Gulcsik

147
147
146
146
141
139
136
136
134
131
130
130
129
12B
127
127
127
122
122
118
117
115
114
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3B.Szász Gy.-Szász P.
39.Kállai l.-Marjai G.
40.Tölgyesi-Éless
41. Macskásy-Macskásyné
42. Bikki-Vass
43.Berkesné-Gasztonyi
44. Jusztin-Hittmann
45. Balogh L.-Popper
46. Szolnay-Prohászka
47. Szabó B.-Tátos
48.Timár-Duby
49.lványi-Nemes
50. Kelen B.-Susits
51. Koncz K.-Koncz P.
52.A rtnerné-M észárosG .
5 3 .M észáros E.-Vajda
54. Farkasné-Horváth
SS.Fenyvesi-Surányi

47

440,76
439,45
439,32
431,22
429,39
422,12
420,25
419,18
417,44
406,70
405,21
400,46
378,10
368,81
365,88
322,93
320,99
320,63

47,70
47,56
47,55
46,67
46,47
45,68
45,48
45,37
45,18
44,02
43,85
43,34
40,92
39,91
39,60
34,95
34,74
34,70

fkéátM ítkéM M íkiM íáA m ...
l . / A . OSZTÁLY
1. Galim
196
195,0
Gál, Gulyás, Homonnay, Lakatos, Vikor, Winkler
2. Szigethy
194,0
198
Bíró, Demeter, Kepecs, Mirk, Sztrapkovits
3. Print Tech
106,5
163
Boros, Dienes, Fogaras, Kovács, Monori, Tóth I.
4. IBE
184,0
170
Bérű, Holyinka, Jakab, Kemény, Koltai,
Macskásy, Szappanos, Trenka
5. Elastron
IB I,5
119
Csepeli, Dumbovich, Kovács M., linczmayer,
Nikolits, Magyar
6. K ertes
168,5
15
Csóka, Kertes, Osskó, Pogány, Poroszlay,
id. Vég, ifj. Vég
7. Lévai
160,0
-3 5
Honti, Lévai J., Mezei, Szalka, Szász, Vinkler
8. EcnSnft
149
-1 0 7
Aczél, Bartis, Falus, Lévai, Marjai Gy.,
Szabó L, Varga I.
9. Fészek
148,5
-8 8
Földi, Gabos, Kuttner, Réti, Széles, Zdld
10. W elker
138
-1 6 9
Anders, Ciffra, Lovász, Ormay, W elker J„
W elker K„ Welker 0., Zempléni

11. Ibolya
129,5
-2 3 6
Benedek, Bozzai, Kováts, Nagy J „ Nyárádi G„
Nyárádi I.
12. Interface
129
-2 2 5
Bódis, Kerekes, Liska, Lukácsi, Básnnyi,
Szabó I., Varga S.
I . / B . OSZTÁLY
1. Gyúrlakk Égáz
211
384
Balogh, Bánki, Biborka, Jezsó, Kotányi, S zíts
2. Harangozó-Toys
201
251
Harangozó, Kerti, Szilágyi, Talyigás, Tichy,
Vékony
3. Royston
190
183
Argay, Hajdú, Hegedűs, Kelen, M arjai P., Zoller
4. Bárány
177
51
Bárány, Fodor, Kerényi, Kisgyírgy, Szalay,
Szász, Puza
5. investa
164
8
Iványi, Kállai, Kovács, Talyigás, Török, Szikszai
6. M atematikus
152
-8 3
Andrásfai, Bánkövi, Bártfai, Csiszár, Quíttner,
Bázsó, Tarnay
7. Töfi
151
-9 4
Andrási, Bárczy, Czimer, Molnár
8. Tóth
149
-101
Gundel, Kardos, Mihályfi, Pál, Topolyi,
Tóth J.
9. Eravis
147
-101
Balázs, Fazakas, Fodor, Hülvely, Csehó, Hajlik,
Komor
10. Sztaki
144
-1 2 8
Gyárfás, Kalmár, ifj. Kisgyörgy, Kocsis, Liska,
M akara, Szónyí
11. Vég
137
-181
Balogh A., Forgács, Pallós, Takács, Quíttner,
Vörös
12. Bárczy
136
-1 8 9
Bárczy, Juhász, Márton, Zsák
I I . OSZTÁLY
HÉTFŐI C S O P O R T
1. TraubiSC
229
460
M arczona, Minarik G„ Minarik G„ Minarik A.
2. Artemix
200
276
Kerényi, Gárdos, Mészáros, Zelnik, Láng,
Nemes
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3. Fecni
194
202
Marjai G., Szabó Cs. Keil B„ Herényi A.
4. Buda
191
219
Bujdosó, Xoczka, Szombati, Biborics,
Scharnitzky, Barkó
5. Pajzs
171
72
Pánczél, Szikszai, Kiss, Horváth A., Horváth I,
Tóth
B. Oobos
170
26
Lénárt, Bleuer, Fövenyi, Gráf, Gyulai, Szigeti
7. Kövesdi
163
0
8. Springer
163
-1 8
Bleyer, Citer, Kiss P., Krieger, Pásztor,
Springer
9. Kotányi
157
-5 7
Kotányi, Gyulai, Tóth, Valet
10.1 + 1
128
-2 3 6
Beck, rencséni, Haluszné, Takácsi N. hp.
11. Vöcsök
102
-3 8 1
Arató, Arató, Haraszti, Mihály, Besotszki,
Mihály
12. Fábián
64
-5 6 6
Szetey, Fábián, Ötvös, Zách
KEDDI C S O P O R T
1. Bergen Góc
213
Dörnyei G., Dörnyei Zs„ Balásy, Rosta,
Csehó, Rózsa
2. Balásy
203
Balásy, Szamos, Szabados, Tihanyi, Gólya,
Ecsedi
3. Németh
185
Németh, Bálint, Béda, D rasny
4. Csipka
164
Csipka L, Csipka Sz., Lelkes, Mérei, Magyari,
Gulcsik, Germadics
5. Bóc
174
Bóc, Bárdossy, Bnóc A., Boóc R, Nádas, Baksay
6. W ellner
162
Beck M„ Blancz, Bánkiné, Kovács, Pető,
Wellner, Szalka
7. K + M
159
Kelen hp., Kelen B., M acskássy [.,
M acskássy J.
8. Főnix
153
Klein, Földesi, Fekete, Nyíró, Madarász,
Gáspár, Éliás
9. Hegedűs
131
Hámori, Hegedűs, Wiener, Jakus, Pál, Nyárádi G.

10. Farkas
126
Farkas, Békési, Szabados, Csibi, Detre,
Jalsovszky, Ferenci
11. Építész
128
Kákóczky, Lukács, Orbán, Turjánszky, Szabó S.,
Varga L, Petravics
12. Mediprint
127
Kolosi, Nagy I., Siba, Sík, Gombás, Bíró
III OSZTÁLY
A CSOPORT
1. Dark Club
131,5
Szendrei, Gáspár, Vida, Komor, Böszörményi,
Fazakas
2. Beac-Poór
126,5
Poór, Eris, Kovács G., Kovács G., Petrás,
Rozsnyai, Béna
3. Hittman
110,5
Hittman, Hazai, Jusztin, Tala, Újlaki, Barna,
Erdős
4. Bogáncs
107,5
Söpkézné, Tölgyesi, Éless, Rácz
5. Fortuna
106,0
Ferenci, Jung, Bródi, Kapcsos
6. Bencsik
92,0
Zsótér, Gasztonyí, Maros, Pátkay, Győri,
Turcsányi, Csongrádi
7. Bikki
83,0
Bikki, Pataki, Moharos, PatzkO, HOdosi, Pataki
B. Glóbus
69,0
Juvancz, K eresztes, Osskú, Pavlik, Nagy K,
Pavlik, Váró
0 CSOPORT
1. Flamingó
117
M adarász hp., Szunyogh, Dózsa
2. B e ad !.
116
Hajdú A., Apjok, Bittó, Hornyák, Sas
3. Monokli
114
Surányi Ág., Surányi M„ Balogh L , Popper
4. Éliás
105
Éliás, Kleinné, Sarúdy hp., Oenedek, Tanos
5. Topí
101
Szatm ári, Mráz, Szegedi, Szentes, Zsombory
6. Vegyterv
101
Zalai, Kállay, Marton, Ember, Rauscher, Károlyiné

mwtDsn/M') sns. Aw^s/fi/öA^iöA'
RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Tel.: 318-3312, Fax: 318-3500
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Kották

Klasszikus
és könnyűzene C D -n
és kazettán

Zenei szakirodalom

Z en és videom űsorok

M agyar és idegennyelvű könyvek

C D -R O M -ok, D V D -k

és a

NYITVATARTÁS
hétköznap: 9.30-19.00
szom baton: 10.00-17.00
vasárnap: 11.00-18.00

Aecfipcaeá vá&ánlóivt&f
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A pénz boldog itt

A pénznek helye van.
Jobb helye már nem is lehetne. Vigyázunk rá. Foglalkozunk vele.
Szakembereink gondoskodnak arról, hogy akkor is kamatozzon, amikor
Ön pihen. Pénze nálunk a legjobb körökben forog, és ez meg is látszik rajta!
Magyar

Külkereskedelmi

B ank

1056 B udapest, V., V ád utca 38., Telefon: 269-0922, Fax: 269-0959

R t.

