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Vitamin
A Magyar Kupa új formátumú lebonyolítása kapcsán megjelent a VP-k és IMP-k
mellett egy új szám, az INDEX. Az elsı két játéknapon a csapatok zömét nem
foglalkoztatta, hogy mit takar ez az elnevezés, napirendre akkor került, amikor
beindult a továbbjutási esélyek latolgatása. Akkor megtudtuk, hogy ez az érték a
csapat neve mellett a csoportban elsı hat helyen végzett csapatok ellen szerzett
gyızelmi pontok átlagát jelenti, és többek között azt a szerepet szánták neki, hogy a
hat csoport elsı két helyezettjébıl kialakuló 12-es mezınyt 16-ra egészítse ki. A
kiírók ugyanis azt találták ki, hogy a maradék négy hely ne a harmadik helyezettek
között dıljön el, továbbá ne a legesélytelenebbek péppé verése számítson. Azok
jussanak inkább tovább, akik a mezıny „felsı” kétharmada ellen a legjobban
szerepeltek.
Érkeztek lapunkhoz(!) reklamációk az index igazságtalan voltáról. Úgy véljük, mint
mindent, ezt is érdemes jövıre újra átgondolni, de két tényrıl ne feledkezzünk meg:
aki egy vonal alá kerül, mindenképpen elégedetlen lesz. Továbbá: egyetlen olyan
csapat akadt, akinek az értéke elérte a 15-ös átlagot, miközben nem került a Magyar
Kupába. Ugyanez az érték döntötte el a csapatok egyéb kupákba (Budapest, KáróTreff) történı besorolását is. (A BK-hoz 12.2-re volt szükség!) Ezen kívül segített
annak az eldöntésében, hogy a 16 fıtáblára került csapat milyen párosításban
játsszon egymás ellen – az INDEX alapján kialakult rangsor elsı fele választhatott
ellenfelet a lista második felében végzettek közül, a három legeredményesebb csapat
a negyeddöntıre is befolyásolhatta sorsának fonalát. (Ennek eredménye már
olvasható a http://mezhon.bridzs.hu/index.html honlapon.)
És hogy miért vitamin? Szerkesztıségünkhöz közeli személyek a Best 6 – B6 –
Vitamin asszociációs sor révén nevezték el egyszerően vitamin-pontoknak
(rövidítése vit-pont). És bár nem célunk minden számban vadonatúj bridzsnyelvi
kifejezésekkel elırukkolni, ráadásul a nagysikerő SZKÓRGÉP terminus után nehéz
dolgunk is volna, azért egyes szerzıinkkel elı fog fordulni, hogy INDEX-számok
helyett vitamin-pontokat emlegetnek majd.
És akkor a kupa elsı mérföldkövérıl. A fıtáblára kerülı csapatokat illetıen
várakozásaink többé-kevésbé beigazolódtak. Ezúton gratulálunk a meglepetéscsapatoknak, a Fecninek, az ELTÉ-nek, az Izobaunak, a Kovának, a Bócnak és a
Sztakinak,
akik olykor sokkal esélyesebb csapatokat maguk mögé utasítva
foglalhatták el helyüket a Magyar Kupa 16-os fıtábláján.
Végül hadd buzdítsunk mindenkit a Hungexpo Openen való részvételre, amely a
jövı héten kerül megrendezésre, és ami miatt elmaradnak a jövı heti kupa-fordulók.
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És bár a MK szünetel egy hétre, mi nem pihenünk, és elmaradt kupa-, és
természetesen fesztivál-leosztásokkal jelentkezünk a jövı hét végén.
Addig is: minden kedves lány és asszony olvasónkat köszöntjük a Nemzetközi
Nınap alkalmából!
A szerkesztık

Csoportkiosztás II.
A mi Ottlikunk
Ottlik Géza
A miénk, mert kettı volt belıle. Az író meg a bridzsezı. Persze egy volt a
kettı, az egyikbıl következett a másik, de ezt sokaknak nehéz elhinniük.
Könnyebb annak, aki ismerte ıt, tölthetett vele idıt, halotta, mint beszélt, reagált,
egyáltalán, ahogy vette a levegıt. Bocsánat, hogy nagyon személyes szöveg
következik.
Megírtam már, micsoda élmény volt a Kıris utcába járni a nagyok közé.
Játszani ellenük meg kibicelni nekik. Már évek óta fürödtem ebben a
boldogságban, amikor egyszer ki akartam használni az ismeretséget: – Cipi bácsi,
eljönne az egyetemre, beszélgetni a diáktársaimmal?
– Bridzs? – kérdezte izgatottan. – Nem, nem, irodalom. – Akkor szó sem
lehet róla – és már ott is hagyott.
A hetvenes évek közepén szerencsés voltam, a társaságában töltöttem
néhány napot Almádiban. A strandon valaki belekezdett egy rejtvénybe, elmondta
az indító kijátszó lapját, de mielıtt a licitet is közölhette volna, Ottlik leintette: –
Ne is folytasd, nyilván a szingli ásszal kell indulni.
Én meg az akkoriban a Bridge Worldben megjelenı sorozatának egyik
darabjára kérdeztem rá: – Cipi bácsi, mikor találtad ezt ki? – akkor már tegeznem
kellett, ami nehezemre esett, hiszen általános iskolás takonypóc voltam, amikor
elıször a közelébe kerültem. – Vagy tíz éve, csak tudod, még nem volt tökéletes.
Állandóan újra- és újragondolt mindent. A végére akart járni. A regénye
elsı változatára tett valaki egy megjegyzést a negyvenes években, hát visszavette,
és csak 58-ban, vagy mikor, adták ki a végleges változatot. Ott Almádiban nagy
megtiszteltetés jutott nekem – be jó, hogy kevés bridzsezı bölcsész születik! –,
tarthattam a lépést vele a sétáin (nem volt könnyő!), és mesélte azokat a
történeteket, amelyek késıbb a Próza címő kötetében jelentek meg. Talán a hatást
mérte föl. Lehet, hogy rajtam (is) csiszolgatta ıket? Mindenesetre ha belelapozok a
könyvbe, hallom az ı hangsúlyait!
(Bollmann Györgyi, feleségem volt gimnáziumi tanára, aki a Sorstalanságot
a kezembe adta már 78-ban, és meghívott magához, amikor Kertész Imrét
vendégül látta, a Próza megjelenése után fölhívta a szerzıt, de ı nem volt túl
barátságos – valószínőleg zavarban volt ilyenkor, palástolta, hogy örül a
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telefonnak –, ezért Györgyi néni bevallotta, hogy az én ismeretségembıl merítette
a bátorságot ahhoz, hogy otthon zavarja. – Milyen Károly? Kelen? – motyogta
Ottlik a kagylóba. A tanárnı megszidott, a számát is biztosan a telefonkönyvbıl
néztem ki.)
Különös figura volt. Azt hallottam róla (vagy tıle?), hogy világirodalmi,
francia és matematika órákat hallgatott a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Akkoriban még nagyon kevesen – húszan-harmincan – jártak egy évfolyamra, és
másodéves korában szóltak neki, hogy ez nem járja, nem lehet egyszerre irodalom
és matek szakos valaki. – Jó, akkor leadom az irodalmat! – válaszolta.
Halála elıtt meghagyta, hogy a temetésén ne beszéljen senki, álljanak ott
szótlanul néhány percig, akik emlékezni akarnak rá. Apámmal véletlenül éppen
Göncz Árpád és Esterházy Péter közé keveredtünk. İk és mind a többiek
bizonyára a regényhıseire gondoltak, Medvére, Szeredy Danira és Bébére, nekem
az átmenetváltás, a farhullám, a holdbéli ütések, az ellenfél stratégiája elleni (!)
beszorítás, az „eszmei” Molnár-csel és Fred járt a fejemben, a legjobban bridzsezı
macska a világon. Meg az: itt mindenki olvasta az Iskola a határont, de fogalmuk
sincs az Adventuresrıl (akkor még Kalandos hajózásról nem is álmodtam), pedig
a világban sokkal több olyan ember él – vannak egy-kétmilliónyian –, aki az
utóbbiról tud, a nagy regényrıl meg hallott néhány százezer magyar és talán öttízezer külföldi.
Ottlik 1973-ban küldte tanulmánysorozatának elsı darabjait a Bridge
Worldhöz New Yorkba. Edgar Kaplan fıszerkesztı leállíttatta a már kész szám
nyomdai munkálatait, mondván: a világ elsı számú bridzslapja nem engedheti
meg magának, hogy negyvenezer elıfizetıjének akár csak egy hónapot várnia
kelljen, amíg megismerkedhet a magyar szerzı forradalmi gondolataival.
S hogy a bridzsvilág felfigyelt-e rá? Ottlik így számolt be a Bridzsélet
olvasóinak arról, mi történt, amikor feleségével eljutott Olaszországba, az 1974-es
vébé színhelyére: „A világbajnokság utolsó délutánjára értünk Velencébe. A
kaszinó zsúfolásig telt óriási színháztermében hátul ácsorogva, majd pótülésekrıl
figyeltük a vetített és kommentált, váratlanul szorossá, izgalmassá vált végsı
játszmákat. Kaplannek csak üzenni tudtam, hogy itt vagyok, aztán valahogy olyan
gyorsan terjedt ez az »örömhír«, hogy alig tíz perccel a gyızelmük után már
Belladonna is ott ült velünk a bárban, az asztalunkat pedig körülfogták,
körülnyüzsögték a játékosok. A kedves, lelkes brazilok, Chagas, Assumpcao meg
Wolff, Hamman olaszok, indonézek... nem tudom, kik. Hogy a cikksorozatomat,
amely még folytatódik majd a Bridge Worldben, fıként a »nagyok« fogják
méltányolni, erre, bevallom, számítottam, de arra nem, hogy ilyen melegen, szinte
valódi szeretettel fogadnak majd. Pedig tudhattam, hogy van egy ilyen testvéri
érzés azok között, akik egy szakmához igazán értenek, ilyen összepillantás az
átlagszintő világ feje fölött, az egymás megbecsülésénél minıségileg több, szinte
gyerekesen vegytiszta szeretet. Másfelıl pedig ez talán annak a »Budapest,
Hungary«-nek is szólt, amelyet amerikai szokás szerint a cikk szerzıjének nevéhez
– nagy megelégedésemre! – mindig odabiggyesztenek.”
Jóval késıbb ezt olvastam Zia Mahmood Bridge Word-beli cikkében:
„Nekem itt már nem jut eszembe semmi, talán Ottlik Géza tudna megoldást.”
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S még egy élményemrıl, amelyik bizonyítja, hogy a két Ottlik: egy. Az
Országos Széchényi Könyvtár kézirattára ırzi hagyatéka nagy részét. Tizenkét
dobozba sorolták a briddzsel kapcsolatos jegyzeteket, kéziratokat és levelezését a
világ minden táján élı emberekkel. E bridzsezık számára fantasztikus kincsekkel
akkor találkoztam, amikor Homonnay Gézával az Európa Kiadó megbízásából
fordítani kezdtük angolul írt bridzskönyvét. (Életében nem járult hozzá a hazai
kiadáshoz. Úgy érezte, a magyar bridzsnyelv nem eléggé kialakult még az
átültetéshez, és arra is gondolt, hogy kevesen vannak itthon olyanok, akik teljes
egészében felfoghatnák a könyvben tárgyalt új megoldásokat. Halála elıtt
azonban meggondolta magát, és hagyatékának kezelıjére bízta, próbáljon kiadót
találni a magyarországi megjelentetéshez.) Eszembe jutott, hátha mégis van a
könyvnek általa írt magyar szövege. Kiderült, hogy még a jegyzeteket is angolul
készítette, illetve a lakásában talált papírlapok minden üres helyét kihasználva,
egy magyar–angol keveréknyelven irdatlan mennyiségő jegyzetet írt össze.
Az Adventures-szel kapcsolatos levelek címzettje a skót Hugh Kelsey volt,
aki a Bridge World-sorozatot olvasván kereste meg Ottlikot, szeretné, ha könyvvé
formálná, ı pedig kiadatná, amit kitalált. Végül társszerzıként került föl a kötet
címlapjára. Fı szerepe az angol szöveg átsimításában volt, ráadásul hitelesítette is
a mővet mint az egyik legismertebb bridzsszerzı a világon. Ottlik hálás volt neki,
egyik nagy találmányának, a KO-beszorításnak a neve nemcsak a bokszanalógiára
utal, hanem a szerzıpárosra is (Kelsey–Ottlik).
„Azt kérdezhetné, mi a fenének nem írom meg magyarul a könyvet, és
hagyom, hogy lefordítsák angolra. (...) Az a csalás, hogy olyan nyelven írok,
amelyet nem ismerek, egyszerően szórakoztat és pihentet. A bridzs természetesen
maga is egy nyelv. És ahogy például a matematikának, mutatis mutandis, a
bridzsnek is van saját mikrokozmosza, és a szerkezeteibıl áradó tiszta racionalitás
érzelmi tartalmakkal tölthetı meg, egészen odáig, amit már úgy nevezhetünk:
szépség. Az én nyelvi vakmerıségem, úgy látszik, »lírai gyönyörőségnek«
nevezhetı örömöt okozott egyeseknek (ahogy olvasók állítják), pedig igazából
nem tettem mást, mint jelöléseket, elvont jeleket rendeztem meghatározott
sorrendbe” – írta Ottlik a skótnak. Válaszlevelében Kelsey megnyugtatja, hogy
nagyon jó angol szöveget állít elı, ı pedig segíteni fog a végleges
megformálásban.
Ezek a levelek még az írógépes korszakban születtek. Olvasgatás közben
szórakozottan megfordítottam egy lapot, amelyet Ottlik másolatnak főzött be az
indigó alá: G. B. Shaw az ötvenes évek elején általa fordított Szent Johannájának
kefelenyomatát tartottam a kezemben. Egy másik piszkozat hátoldalán
Hemingway Santiagója beszélget a fiúval, mielıtt a tengerre indulnának. (Az öreg
halász és a tenger 1956-ban jelent meg az ı fordításában).
Már csak arról, milyen játékos volt Ottlik Géza. Fiatal korától a legerısebb magyar
bridzsezık körében forgolódott. Hamar kitőnt tehetségével és elemzı készségével.
Gyızött néhány versenyen, még a hetvenes években is nyert I. osztályú páros
bajnokságot Kovács László partnereként. Fontos volt neki, hogy versenyen is
fölmérhesse tudását, fontos volt neki a gyızelem. A Buda címmel posztumusz
megjelent könyvében áll: „Az embernek számon kell tartania az élete dolgait;
gyızelmeit, vereségeit a pályán; de még a helyezéseit is.” S nemcsak a bridzsben.
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Nem véletlen, hogy a Hajónapló cselekménye egy atlétikai versenyhez kapcsolódik, a
Buda központi motívuma a középiskola négyszer százas váltójának összeállítása.
Köztudomású, hogy nagyon jó futó volt, valamikor 12 másodperc körüli eredménye
volt száz méteren.
A bridzsjátékról mindent tudott, amit csak tudni lehet, sıt még többet is,
mégsem vált igazán eredményes bridzsezı belıle. Amikor eljött volna az ı ideje
1938 után, nem volt alkalma versenyezni. Azután meg a bridzs teljes embert kíván,
mint bármely más versenysport, neki pedig volt más dolga elég. Ráadásul
rendkívül impulzív alkat volt, sokat idegeskedett a versenyasztal mellett, nehezen
tette túl magát a hibákon. Egészen más odahaza az összes lap ismeretében,
kényszerítı határidı nélkül, minden lehetséges húzást végiggondolva, elemezni a
lehetıségeket, mint zárt lapokból az asztal mellett, a kötött versenyidı
szorításában megtalálni az optimális kijátszást.
Argay Gyula nemrégiben a mindentudó GIB-programmal átnézte a
Kalandos hajózás a bridzs ismeretlen vizein játszmáit. – Találtam néhány hibát –
meséli –, de végig az volt az érzésem: Ottlik szerzett magának valahonnan egy
komputert még azelıtt, hogy föltalálták volna.
Napokig, hetekig, sıt évekig töprengett egy-egy problémán. Ebben találta a
legnagyobb örömöt. Mint a mővében olvasható: „Mert a bridzs, lényegét tekintve,
a szerelmi aktushoz hasonlítható: gyönyörősége csak személyesen élhetı át.
Hogyan várhatnánk valakitıl, aki nem játszik, hogy átérezze az édes kínt, amely
ránk tör, amikor a hajnali órákban ébren fekszünk az ágyban, és új megoldásokon
törjük a fejünket, amelyekkel teljesíthetnénk az elızı esti 3 szant.”
A könyvet telepakolta bonyolultabbnál bonyolultabb esetekkel. S amikor
egy könnyebben felfoghatót mutat – egyszerő: a háromlapos végállásban
mindenki üt, csak akinél három ász van, na, az nem –, akkor a körítés szenzációs:
„Az alábbi végállás a tengeren túl fordult elı, egyik barátunk híres barátja
játszotta:
Észak
♠–
♥–
♦K
♣ Ax
Nyugat
♠A
♥A
♦A
♣–

Kelet
♠x
♥–
♦–
♣ Dx
Dél
♠6
♥K
♦–
♣K
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A felvevı adu nélküli felvételt vállalt, és még két ütésre volt szüksége.
Tudta, hogy Nyugatnak három ásza maradt. Éppen le akarta hívni a treff királyt,
hogy beszorítsa ıt, amikor valaki berontott a terembe, hogy bejelentse, a felvevıt
éppen most választották az Egyesült Államok elnökévé.
Kitört a zőrzavar. Az izgalom, a káosz, a telefonhívások, a rögtönzött
sajtókonferenciák, vakító jupiterlámpák és hiúzszemő biztonsági emberek áradata
közepette Délnek tökéletesen kiment a fejébıl, hogy Kelet kis pikkje az ötös volt-e
vagy a hetes.
De fontos volt ez? Egy percig sem. Az „Új elnök-beszorítás” mőködik,
függetlenül attól, hogy Kelet tartja-e a pikket, vagy sem.
Amikor Nyugat eldobta a pikk ászt (a többi dobás nyilván reménytelen),
Dél kicsit tett az asztalról, majd a pikk hatost hívta, és mindenképpen járt még egy
ütés neki, akár magas volt a pikk hatos, akár nem. Ha Kelet pikkje nagyobb volt,
„ugródeszkául” szolgált ahhoz, hogy felvevı elérhesse az asztalon ragadt treff
ászt.”
Díjnyertes cikke: Felderítés
Könyve: Kalandos hajózás a bridzs ismeretlen vizein (Adventures in Card Play.
Fordította: Homonnay Géza és Kelen Károly)

A bridzsélet motorja
Kovács László
Az élet minden lényeges mozzanata érdekelte ıt, de mindenekelıtt az egyik
legszebb földi ajándék: a játék. Az emberek közötti nemes, sportszerő küzdelem.
Igazi homo ludens volt, aki mindenféle játékban otthon van, ám elsısorban a
komoly szellemi teljesítményt követelık izgatták, s persze leginkább korunk
nagyszerő játéka, a bridzs.
Ifjúkorában sajátította el az alapokat, s hamar ráébredt, hogy rendkívül
gyors és mély gondolkodását, helyzetfelismerı képességét ebben a játékban
kitőnıen kamatoztathatja.
Aki játszott vele vagy ellene, megcsodálhatta gyorsaságát, ahogy átlátta a
bonyolult helyzeteket, s ahogy rögtön a helyes irányban kereste a megoldást.
Nemcsak játéktudása, hanem emberi tartása, sportszerősége és a
közösségért való tenni akarása miatt is példakép volt, kiegyensúlyozott, derős
egyéniség, mindenkori csapatának motorja. Kezdettıl ott munkálkodott a hosszú
harccal megalakított bridzsszervezetben. Elvállalta a legháládatlanabb feladatokat
is.
Élete nagy büszkesége volt, hogy egyszer –1937-ben, világbajnoki gyızelme
után –eljátszották tiszteletére a magyar himnuszt. Ezen a Vigadóban rendezett
versenyen – amelyet a világszövetség ma nem tekint hivatalos világbajnokságnak
– Poór András partnereként játszotta ezt a játszmát:

6

HETI PESTI BRIDZSLAPOK ♦ Magyar Kupa ♦ 2009. március 2-3.
Észak
♠ K10632
♥ 842
♦ B103
♣ 94

Dél
♠ D8754
♥ A5
♦ A42
♣ AK2
Nyugat

2♥
passz
passz

Észak
Poór
passz
2♠
4♠

Kelet
1♥
passz
3♥
körpassz

Dél
Kovács
1♠
kontra
3♠

Délnek elég ereje volt ahhoz, hogy információs kontrával avatkozzék be a
licitmenetbe, de gyenge színét minél alacsonyabban akarta bemutatni. A második
körben aztán kontrával jelezhette lapjának erejét, s a magyarok eljutottak az éles
gémhez.
A kır dáma kezdést a felvevı ütötte az ásszal, és visszahívta a színt.
Nyugat most kárót hívott, a tízest Kelet fedte a királlyal, Dél ütött az ásszal. A licit
alapján a káró király-dáma feltétlenül Keletnél volt, ezért úgy látszott, hogy egy
kır, egy pikk és két káró ütést ki kell adni. Kovács László lehúzta a treff ászkirályt, treffet lopott az asztalon, kırt a kezében, majd adut hívott. Kelet ütött
szingli ászával, és kénytelen volt vagy káró hívással, vagy dobás-lopással adni a
tizedik ütést a felvevınek.
És megint Ottlik:
„Kovács Lászlónak egy felvevıjátéka bejárta a világsajtót. Az Év
játszmájának jelölték, és bekerült késıbb H. Kelsey – nagyon magas játéktechnikai
– könyvébe is. A játék gondolatát, alapelvét, hogy: ha a két színben (szimpla)
beszorítással fenyegetett ellenfél ellen a fenyegetést ütésáldozattal (egy nyerı
lapunk eldobásával) ki lehet terjeszteni harmadik színére is; akkor progresszív (két
ütést nyerı, megismételt) kényszerdobásba hozhatjuk az egy ütést nyerı szimpla
beszorítás helyett, ezt a játékmódot, ezt a (talán kissé nehézkesen körülírt, még
egyszer elolvasandó!) technikai lehetıséget én sok-sok évvel ezelıtt Kovács
Lászlótól tanultam meg. İ fedezte fel valamikor a harmincas években – legalábbis
számomra. Én megjegyeztem magamnak, mint a „Laci-féle gambit”-ot. A világnak
még mindig eléggé új ahhoz, hogy Kovács-coup-nak nevezze, s talán így is hívnák,
ha egy jóval nagyobb országba születünk bele Lacival. Ez a mátrix érthetıbbé
teszi, mirıl van szó:
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Észak
♠x
♥A
♦–
♣ AB10
Kelet
♠x
♥K
♦A
♣ KD
Dél
♠ AK
♥D
♦K
♣x
Legyen ez egy ötlapos szanzadu végállás, ahol Nyugat lapja érdektelen! A
kır ász, pikk ász, király lehívásával Kelet beszorul az olcsó színekben. Ám, ha nem
hívjuk le a kır ászt, hanem eldobjuk a pikk királyra, vagyis eggyel növeljük a
vesztı-kiadó ütéseink számát, a kır dámánk fenyegetı lap lesz Kelet ellen, és a
háromszínő beszorítással nyerı kártyáink száma eggyel szaporodik. – Szép, szép,
de hát mire jó ez? Ott vagyunk vele, ahol a „mádi zsidó”, nem?
Nem. Nem mindig. Ha a fenti mátrixban – a kilencedik hívásnál – például
Nyugat volt ütésben, és pikket hívott (kır helyett), már igen hasznos tudni a
Kovács-gambitról.
Laci 4 kırt játszott. Nem emlékszem mind az 52 lapra, csak az elvre, a dolog
lényegere, amibıl próbáltam rekonstruálni a teljes játszmát:
Osztó: Kelet, általános bell
Észak
♠ ADB
♥ 94
♦ B52
♣ AKB43
Nyugat
♠ 86
♥ D6532
♦ 8743
♣ 108

Kelet
♠ K10973
♥K
♦ KD10
♣ D965
Dél
♠ 542
♥ AB1087
♦ A96
♣ 72

8

HETI PESTI BRIDZSLAPOK ♦ Magyar Kupa ♦ 2009. március 2-3.
Nyugat a pikk nyolcassal indul, partnere licitált színébıl Dél 4 kırje ellen.
Az asztal bubiját Kelet üti a királlyal. Ha nem bont rögtön kárót, elkésnek vele, és
a végén simán kényszerhívásba lehet ıt hozni az addigra már csak harmadlagos
treff dámájával. De bont. Káró király! Ki kell engedni. A treff végjáték most már
nem megy. De az olcsó színekben Kelet beszorítható így is. Ehhez azonban le kell
hívni a pikkeket, amit csak aduzás után lehet. A káró ászt, a kéz rantréját pedig
Nyugat ki fogja lıni. Kelet váratlanul a kır királyt hívja. Laci rögtön gyanítja, hogy
szingli, és hogy jó hívás, a pikk helyett. Üt az ásszal. Kicsit tőnıdik, aztán pikket
hív! (Csak ı tudja, miért!). Pikk dáma. Kır kilences, tízes, dáma. Nyugattól jön a
káró: nyolcas, ötös, tízes, ász. Adu, adu. Asztalról kis treffet dob és a káró bubit.
Utolsó adu. (Treff impasszra játszik, és kettıt fog bukni – gondolja az ember. İ
mást gondol:) A kır hetesre az asztalról a pikk ászt kéri! (Mi lesz ebbıl? Három
bukás az egy helyett!)
Nem. Laci terít:
– Ha ötös volt a pikked, akkor megvagyok – mondja.
Észak
♠A
♥–
♦–
♣ AKB4
Nyugat
♠–
♥6
♦ 74
♣ 108

Kelet
♠ 10
♥–
♦D
♣ D96
Dél
♠5
♥7
♦9
♣ 72

– Nézd csak meg jól! – teszi hozzá. Kelet megnézte. Nincs dobása, a pikk
ász lehívása nélkül sem. Nézzük meg mi is jól.
A második pikk lehúzása volt a játszma kulcsa. Ha ott ragad neki az
asztalon a pikk dáma is, nincs beszorítás. És ezt a harmadik ütés után kellett
átlátnia-éreznie, hogy esetleg itt az utolsó pillanat egy pikk ütés lejátszására.
Hát… egy ilyen ötlapos végállást megjegyez magának az ember, már csak a benne
rejlı strukturális szépség, elegancia miatt is. De hogy hány hazai és külföldi bridzsújságot
lehetne megtölteni Kovács László egyéb játszmáinak váratlan, briliáns ötleteivel, elegáns
felfedezéseivel: ki tudná megmondani?”
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Kovácsok
Volt még néhány kiváló Kovács a bridzsközösségünkben. Kovács Jenı
(Mucika) félelmetes technikus volt, sokszoros magyar bajnok válogatott játékos.
Kovács Zoltán a „Taurus-nemzedék” központi figurája. Dumbovichcsal,
Linczmayerral, Nikolitscsal alkotott erıs párt. Szalay György elıször úgy
gondolta, a fiatalon elhunyt nagymester legyen a csoport névadója, mert nagy
érdemeket szerzett a magyarországi licitkultúra emelésében és a bridzstanítás
módszertanának kidolgozásában. Az ötvenes években Zánkay Péter könyvén és
tanfolyamain nevelkedett a legtöbb versenyjátékos. Kovács Zoltán is az ı
iskolájának híve, a Standard American (Dallasi Ászok) apostola volt. Gabos Gábor
partnere volt eleinte (Gabos is nagy nevelı: évtizedekig fiatal tehetségekkel
játszott a Fészek csapatban), majd a sokszoros bajnok Taurus-csapatba igazolt. Az
volt a véleménye, hogy a licitáláson dıl el minden: ritka, hogy nagy versenyen a
játéktechnikai különbségeken múljék a gyızelem. Az lesz a bajnok, aki általában
jobb felvételben ül.

Közvetítı a nemzedékek között
Kaufmann István
El sem hiszem, hogy már több mint tíz éve halott. A nagyok között ifjú titán
volt, a hetvenes évek nemzedékében igazi apafigura.
Kaufmann bridzsérzékérıl legendákat lehetne mesélni. Partnered a licit
gondos elemzése után zseniálisan megtalálja az egyetlen buktató indító kijátszást,
kis lapot hív az ász mellıl. Az asztal leterül, és mielıtt még felocsúdhatnál,
Kaufmann már a királyt kérte az asztali kisgábliból! Kiszámolod a beszorítás
minden lépését, pontosan a kellı tempóban hívod a lapokat, de ı már a kezében
tartja a királyát, amelyet be fog dobni az ászba, amikor lehúzod a végjáték
elıkészítésének érdekében. Buksz, mert nem tudod ütésbe hozni ıt.
Azután meg azért buksz, mert ha neki kell ütésbe kerülnie, az asztal csupa
kis lapja elıtt második helyen berohan a királlyal, nehogy a partner kényszerően a
dámával vigye a bubiját, és ütést kelljen adnia.
Az ma már természetes, hogy egy klasszis futballista mindent tud a
labdával, de ahhoz, hogy igazán nagy játékos legyen, nem elég a tökéletes
technikai felkészültség: látni kell a pályán. Még nem élt e kies hazában olyan
bridzsezı, aki Kaufmann Istvánnál jobban látott volna a pályán!
Nem volt igazán szerencséje. Amikor fiatalon Cohenékkal, Kovácsékkal
alkothatott volna verhetetlen csapatot, nem juthatott a nemzetközi porondra.
Amire részt vehetett az Európa-bajnokságon, már elavultak az akkor nálunk
általánosan használt módszerek, fel kellett hagyni a 7-5-3-1-es bécsi
pontszámítással.
A hetvenes években feltőnt fiatalok válogatottjában pedig kissé idegenül
mozgott már. Igaz, így sem lehetett nélküle fölállítani a csapatot. S Linczmayer
Lajos vagy Magyar Péter társaként sok gyızelmet mondhatott magáénak.
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Legnagyobb sikerét éppen ez utóbbival érte el: másodikak lettek a Philip
Morris Páros Európa Kupán.
Óriási élmény volt játszani vele és ellene egyaránt. Linczmayerral,
Magyarral, Osskóval, Szappanossal együtt mondhatom, életünk nagy eseményei
közé tartozik, hogy partnerei lehettünk. Nehéz elképzelni kedvesebb,
megbízhatóbb bridzstársat nála, még ha idınként erıteljesen hangot adott is
annak, hogy nem elégedett a játékkal, amit látott.
De haragot egy pillanatig sem tartott. Az élet állandó örömforrás volt a
számára. Irigyelhetjük azért, ahogy ez az elegáns, szép ember a munkában, a
szerelemben és a játékban ki tudta fejezni magát.
Kelen Károly

Szalay György

A hét mérkızése(i)
A halálcsoportban minden az utolsó fordulóra maradt.
Az Izobau (Ecsedy–Fried, Bárány–Benedek, Aczél–Cziffra) betartotta lapunk
tanácsát, s ez két sikeres mérkızéshez vezetett (Fiúk: 25, Mazsola: 23). A Kotányi a
pihenés után meglepetésre kikapott a Kovától, 16–14-re.
Az Interface (Bódis–Macskásy G., Csehó–Szabó I., Bartis–Varga) az általunk jósolt
különbséggel verte a Mazsolát (19–11), majd a korábban a Kova (Macskásy hp., Beck
Anna–Trencsényi Ágnes, Vass Katalin–Welker O.), ellen betlizı (11–19) Szigethyt
ügyesen újra bevonták a Magyar Kupáért folyó versenybe (12–18).
Az állás az utolsó forduló elıtt:
Izobau
Kotányi
Szigethy
Interface
Kova

142
130
120
118
117

(vitamin: 76/4=19)
(60/4=15)
(60/4=15)
(60/4=15)
(78/5=15.6, végleges)

Miközben a Kova a biztosan Káró Kupába kerülı Saltyval csatázott, két rangadót
rendeztek egyszerre: Szigethy–Izobau, Interface–Kotányi. Az alábbiakban ezzel a két
összecsapással foglalkozunk, megjegyezve, hogy a Widder-csoport (kiesési)
rangadójára (a vezére nélkül leülı Hegyvidéknek legalább 20 VP-t, azaz +17 IMP-t
kellett volna szereznie ahhoz, hogy megelızze a Roystont) is odafigyelünk.
Elemezve a helyzetet, az Izobau gyakorlatilag biztos továbbjutó: mindössze 4
gyızelmi pontra volt szükségük a Szigethy megelızéséhez. Továbbá bizonyos volt,
hogy egyszerre nem kerülhet eléjük az Interface és a Kotányi.
Az Interface-nek csekély sansza volt az egyenesági továbbjutásra: legalább 21–9-re
kellett verniek riválisát, és még szurkolni, hogy sem a Szigethy, sem a Kova ne érjen
el hasonló sikert. (Bódisék ráadásul mindkét vetélytársuktól kikaptak korábban, ez
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tovább rontott helyzetükön.) Az egyetlen jó hír az volt számukra, hogy 20 körüli
gyızelemmel elérik a 16-os, a GPI szerint kritikus vitaminátlagot.
Kotányiék döntetlennel biztos továbbjutók, de kis vereség is elég lehet. Rossz hír
viszont, hogy vereség esetén V-pontjuk 15 alá kerül, amivel nem lehet továbbjutni.
Jelszavuk: direkt továbbjutás vagy Budapest Kupa!
Szigethyék közvetlenül csak óriási szerencsével és nagy gyızelemmel kerülhettek a
Magyar Kupába. Nekik a valódi cél egy közepes gyızelem, és ezzel bízni jó
vitaminjukban.
Kováéknak nem volt valódi tétje az utolsó összecsapásnak. Egyenesen szinte
bizonyosan nem tudtak az MK-ba kerülni, vitaminpontjuk is kialakult (15.6), ami
inkább kevésnek tőnt, mint elégnek. Gyakorlatilag mindegy volt, milyen eredményt
érnek el kiesett ellenfelükkel szemben.
Az elsı (21.) leosztás érdektelen bellgémnek tőnt, de hıseink közül mindannyian
másképp gondolták:
Osztó: Észak, Észak–Dél bellben
Észak
♠ D8642
♥ 986
♦5
♣ B1097
Nyugat
♠ 103
♥ KD1072
♦ K97
♣ 842

Kelet
♠ 95
♥ A543
♦ DB83
♣ D65
Dél
♠ AKB7
♥B
♦ A10642
♣ AK3

A Szigethy–Izobau mindkét asztalán 5 kırt játszott Nyugat, természetesen
kontrázva. A nyílt teremben Bíró–Boóc nem hibázott: lehívták a fejütéseiket, a
lopásokat is megtalálták, hat bukás, 1400. A zárt teremben a versenyt végigjátszó, s
remek teljesítményt nyújtó Ecsedy–Fried pár ebben a leosztásban nem brillírozott
Mirk–Sztrapkovics ellen: a káró kezdés után még a három treff ütés sem sikerült, a
lopásokról nem is beszélve: csak 500, ezzel 14 IMP a Szigethynek.
Az IF–Kotányin a zárt teremben Kotányi–Szabó Cs. számára nagy hátrányt jelentett,
hogy az erıs 1 treff indulás után még a „régi” folytatást játsszák: a negatív (0–7
pontos) 1 káró válaszra Dél nem 1 pikkel, hanem 2 káróval folytatta. Észak nem látott
okot a további licitre. Tutista 90.
A nyílt teremben mintha más leosztást játszottak volna:
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Nyugat
Marjai P.
2♥
passz
körpassz

Észak
Bódis
passz
2♠
5♦

Kelet
Gulyás
passz
3♥
passz

Dél
Macskásy G.
1♣
4♥
6♠

A két licitmenet csak az erıs treff indulásban egyezett meg: Marjai nem passzolt,
hanem bátran közbeszólt 2 kırrel. Bódis 2 pikkje 2–5 figurapontot és ötös színt
jelzett, Gulyás megemelte partnerét.
Macskásy okosan észrevette, hogy a nem túl izmos lapot mutató partnerrel is lehet
szlem, és az IF kapitánya vette a lapot. Könnyen lehet, hogy bridzstörténelmi
eseménynek voltunk a szemtanúi: ki látott már olyat, hogy valaki 3(!) figurapontos
lappal reagál pozitívan egy szleminvitre?
Gulyás a kır ász kezdés után adura fordult, s Észak játéka nem fog bekerülni az
annalesekbe: elfelejtette magasítani az asztali kárót, így a (gyakorlatilag
elkerülhetetlen) treff impassz mellett a szín egyenletes elosztására is szüksége volt a
teljesítéshez. Bódis kapitányt nem hagyta el már-már legendás szerencséje: 12 ütés, +
14 30 és ezzel 16 IMP az üldözıknek.
A második helyért vívott küzdelem pillanatnyi állása: Kotányi 141, Szigethy 139, IF
137.
A második leosztásban szimmetrikusan alakultak az események: mindkét
mérkızésen az egyik teremben Kelet–Nyugat pikk töredéket teljesített, a másikban
gémet bukott.
Az élet jó rendezı: az üldözık szereztek mindkét összecsapáson 6 (IF), illetve 7
(Szigethy) pontot. Ebben a leosztásban szinte megpecsételıdött a Hegyvidék sorsa is:
bár a nyílt teremben Szegedi–Hegedős G. elbuktatta a 4 pikket, az ı esetükben ez
nem hozott pontokat. A zárt szobában Szappanos–Zoller kontrázott és kettıt
buktatott; 9 IMP a Roystonnak. Ezek voltak a lapok:
Osztó: Kelet, Kelet–Nyugat bellben
Észak
♠ K1092
♥ DB85
♦ KD1043
♣Nyugat
♠ D65
♥ 42
♦ A985
♣ AB104
Dél
♠8
♥ K10763
♦ B2
♣ D8753

Kelet
♠ AB743
♥ A9
♦ 76
♣ K962
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A leosztás után helycsere történt a második helyen, mivel a Szigethy már 21, míg az
IF 22 ponttal vezetett (mindkét eredmény 21–9 gyızelmi pontban). Szigethy 141, IF
139, Kotányi 139.
A mérkızés harmadik leosztásában Gulyás Dániel került nehéz helyzetbe. Mit
licitálna az Olvasó általános bellben az alábbi lapokkal?
♠ K3 ♥ AK ♦ A9862 ♣ AK102
Az ellenfél 2 pikk gyenge kettesére mondjuk, kontrázunk, majd 3 pikk–passz–passz
után újra mi következünk. Gulyás véleményünk szerint jól tette, hogy nem a
„kézreálló” 3 szannal folytatta, és ellenjavallt a kontra is, mert partnerünk jó eséllyel
4 kırt mondhat erre.
A szerkesztıségi „próbaszavazáson” a 4 szan (válassz minort!) gyızedelmeskedett,
de kapott szavazatot a Gulyás kedvelte 4 káró is. Minden út Rómába, azaz olcsó
színő gémhez vezet. A másik asztalon az IF párja két szürt csinált a 3 szanban, újabb
2 IMP. Nem lepıdnénk meg, ha kiderülne, hogy Szigethyék az Interface-nél
rendeltek szoftverfejlesztést a közelmúltban: lemásolták ellenfelük eredményét,
náluk is ott a 2 pont.
A lapok:
Osztó: Dél, általános bell
Észak
♠ AB10962
♥ 1072
♦D
♣ D6
Nyugat
♠D
♥ 7653
♦ KB5
♣ B8754

Kelet
♠ K3
♥ AK
♦ A9862
♣ AK102
Dél
♠ 8754
♥ D82
♦ 10743
♣ 93

A BM komikus eseményrıl számolt be: két asztalon játszottak szlemet. Földi–Tóth I. remek 6
treffje 13 cross-IMP-t ért, miközben ık voltak az egyetlenek, akik már a gémmel is
kétszámjegyő pontot szerezhettek volna csapatuknak: ellenfeleik 6 kárót buktak!
De vissza az Ottlik-csoporthoz! Az említett 2 IMP egyik üldözı számára sem jelentett
újabb gyızelmi pontot, így nem változott a csoport állása.
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A következı leosztásban egy mindenképpen indokolt, de az adott lapokból
esélytelen 3 szan ellen a Szigethy (egyedül a négy megfigyelt közül!) kettıt buktatott,
és így ık már 25 IMP-vel vezettek (22–8). Vannak csodák?
A mérkızés elsı felének utolsó játszmája mindenkit megmozgatott:
Osztó: Észak, Kelet–Nyugat bellben
Észak
♠ K872
♥ AKDB7
♦ A64
♣8
Nyugat
♠ B964
♥ 983
♦ D10
♣ AB54

Kelet
♠ AD103
♥ 52
♦K
♣ D109763
Dél
♠5
♥ 1064
♦ B987532
♣ K2

A Szigethy–Izobaun mindkét Észak–Dél sztenderdet licitált, így nem meglepı, hogy
Kelet–Nyugat (bell-mansban!) egyik asztalon sem találta meg a mentést. (Melynek
másodlagos elınye az lett volna, hogy sok helyen a 4 pikk/5 treff után Dél a nagy
kétszínő találkozással az ötös magasságon is folytatta a licitet, így buktak.) Az Izobau
ekkor szerezte meg elsı pontját, és ez azért vált fontossá, mert lassan már fenyegette
ıket a mögékerülés veszélye.
Kedvenc meccsünkön Kotányi–Szabó Cs. szintén 11-et ütött 4 kırben a zárt
teremben, de az igazi izgalmak a nyílt teremben voltak:
Észak
Bódis
1♣
3♥

Kelet
Gulyás
2♣
3♠

Dél
Macskásy G.
2♦
4♥

Nyugat
Marjai P
3♣
körpassz

Érdekes szimmetria az elsı leosztáshoz képest, hogy most Bódis kezdett erıs treffel,
s partnere licitált 2–5 figurapontos lapot mutató új színt a kettes magasságon. Gulyás
3 pikk mondása mindenképpen bátor, partnere passzivitása teljesen érthetetlen.
Kotányiék is megszerezték elsı pontjukat, mivel a védık mindhárom ütésüket
bezsákolták.
Félidei állások:
IF-Kotányi
Szigethy-Izobau

21-9 (24-1)
21-9 (25-1)
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A csoport állása: Izobau 151, Szigethy 141, IF 139, Kotányi 139.
A végjáték bemutatását kezdjük egy felvevıjáték-feladvánnyal!
Nyugat
♠ K75
♥ AD9542
♦ B5
♣ D7

Kelet
♠ AD63
♥ B83
♦ A74
♣ 852

Általános bellben Dél 1 treff (sztenderd) vagy 2 treff (precíziós) indulása után
Nyugat helyén játszunk 4 kırt, természetes treff bubi kezdésre. Dél lehívja az ászkirályt, majd a tízessel folytatja. Leninnel kérdezzük: mi a teendı? (Öregebbeknek és
szlavofileknek: sto gyelaty?)
A BM jelentése szerint hat asztalon vállalták az éles gémet, egyiküknek a – gyógy – káró
kezdés nem okozott gondot. Treffre ellenben egyedül Csehó Zoltán (Interface) teljesített a
vesztıre-vesztıt játékkal: kárót dobott, majd kis kırt hívott a dámához: tíz ütés, +620. (10.3
cross-IMP) Akik beloptak, ott Nyugat felüllopott a tízessel, s ki kellett még adni egy kárót,–100 (–5.3 IMP). A jelentés említi, hogy egyetlen asztalon volt csak káró kezdés, így aztán
könnyed teljesítés. Az eddigiek alapján meglepıdik azon valaki, hogy pont a Szigethy csapat
játékosa (Sztrapkovics) volt a kedvezményezett?
S mi történt a nyílt teremben a két asztalon?
Az Izobau játékosa már zsebben érezhette a továbbjutást, de a treff indulásra
(el)játszott nemes gém után talán már ez nem is volt annyira biztos…
Mérkızésükön ellenfelük már 37–1-re vezetett, ami már csak egyetlen IMP-re volt a
25-tıl…
Mi lesz itt?
S az Interface-Kotányin?
Újabb rosszul sikerült főszer(es)-keveredés.
Mit jelent az alábbi licit Önök szerint:
Passz – (2♣; precíziós)–2♥–(2♠; nem kényszerítı)–3♠?
Ígéri vagy keresi ez a pikk fogást? Gulyás és Marjai (ismét) nem volt egy
hullámhosszon. Marjai a hatos kırrel (a keresı-iskola híveként) 3 szant mondott,
Bódisék lehúzták az elsı hatot, +13 IMP. Ezen a mérkızésen is egy pontra volt csak a
25 VP az üldözıknek.
(Szerintünk Gulyás 3 pikkje a 4 kır helyett mindenképpen erısen véleményes
mondás: kettıs pikk fogással és gyenge treffel inkább nemes gémet választanánk,
részben mentésben reménykedve.)
Az eredeti kiosztás:
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Osztó: Kelet, általános bell
Észak
♠ B10942
♥ 106
♦ D832
♣ B9
Nyugat
♠ K75
♥ AD9542
♦ B5
♣ D7

Kelet
♠ AD63
♥ B83
♦ A74
♣ 852
Dél
♠8
♥ K7
♦ K1096
♣ AK10643

A következı leosztás nem hozott nagy izgalmakat: ezen a szinten nem okozott
gondot a mezıny egy része számára kemény diónak bizonyuló mansgém licitje
Kelet-Nyugaton. A Szigethy és a Kotányi szőrt csinált, elıbbiek ezzel elérték a 37-es
határt. Három leosztással a vége elıtt így álltak (bár Kotányiékra ekkor már inkább a
„kifeküdtek” lett volna a jó kifejezés): Izobau 147, Szigethy 145, IF 142, Kotányi 136.
S jött a (farkas helyett a) Bárány!
Osztó: Nyugat, Észak–Dél bellben
Észak
♠ 982
♥ 9764
♦ 104
♣ B842
Nyugat
♠ KD74
♥ AKD852
♦ AB
♣5

Kelet
♠ 105
♥ 103
♦ K972
♣ AK1063
Dél
♠ AB63
♥B
♦ D8653
♣ D97

A lapunk hölgyrovatában is szereplı szlemet véleményünk szerint Standardban
könnyebb bemondani, ha Nyugat erıs 2 treffel kezd, mely nem ortodox megoldás, de
mi neológként támogatjuk! Precíziósban 1 treff–2 treff–2 kır után Kelet válaszúthoz
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ér: 3 káró bemondása tagadja az indulóerıt, 2 szan licitje ígéri, de a szant rossz kézbe
helyezi. A szlem nem rossz, de nem is jó; magunk ilyen helyzetben a passzivitás
pártján állunk, a gémcentrikusokkal (és természetesen a vízilovakkal) vagyunk.
Benedek Béla Nyugat lapjával agresszívan ászt kérdezett Bárány 4 kır licitje után:
980.
A BM jelentés szerint ezt a szlemet csak hét párnak sikerült bemondania, egyenként 8 keresztpontért: Hazai–Újlaki, Fodor–Talyigás, Szıts–Czímer, Kuttner–Riesz mellett egy szlemekben
mindig is veszélyes fiatal vegyespárt (Szentandrási–Takács Tímea; rájuk különösen figyelünk,
mivel Cégünk jelmondata: szlembemondás + gémbuktatás: (ellen)forradalmi veszély!) és egy
virgonc hölgypárt (Zalai–Hegedüs O.) vettünk nyilvántartásba. Valamint: Bárány–
Benedeket! (Nem kerülte el figyelmünket így húsvét elıtt a klerikális reakció megjelenése:
bárány és Benedek (pápa). Khm.. Rajtuk tartjuk a szemünket!)
Kotányiék újabb IMP-t szereztek, maradt a 24–6. A „húsvéti összeesküvık” 11 pontja
8–22-re hozta fel az Izobaut, ezzel elhozta nekik a megváltást.
Az állás, két leosztással a vége elıtt:
1. Izobau 152 (már továbbjutott!)
2. Szigethy 142
3. IF 142 (egymás elleni eredménnyel!)
4. Kotányi 136
S az utolsó leosztás elıtt már az Interface állt továbbjutó helyen! Történt ugyanis,
hogy egy látszólag teljesen érdektelen játszmában (Észak–Dél hétlapos kırrel
teljesíthet 2 kırt vagy nyolclapos treffjében 2-3 treffet) a Szigethy csapat nyílt termi
párja (feltehetıen az elızı szlemsokk hatására!) 2 szanban kettıt bukott, újabb 7 pont
a „házgyáriaknak”. AZ IF +140, –110 írásokkal szerzett egy pontot, de VP-ben nem
változott a helyzet: nekik 142 gyızelmi pontjuk maradt. Kotányi 136, Szigethy 140.
Utolsó vér:
Osztó: Kelet, általános mans
Észak
♠ 10
♥ K2
♦ K10986
♣ AD875
Nyugat
♠ K6
♥ 93
♦ A4
♣ B1096432

Kelet
♠ AD932
♥ A86
♦ DB732
♣Dél
♠ B8754
♥ DB10754
♦5
♣K
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A zárt teremben Kotányiék (hibás ellenjátékra) egyet buktak a kontrázott 3 kırben. A
nézıktıl zsúfolt nyílt teremben ez volt a licit:

Nyugat
Marjai P.

Észak
Bódis

2♣*
2♠
kontra

kontra
kontra
körpassz

Kelet
Gulyás
1♠
2♦
passz

Dél
Macskásy G.
passz
2♥
4♥

A feltehetıen nagyon fáradt Bódis elfelejtette, hogy a kényszerító szannak megfelelı
2 treffre (Gulyáséknál az 1 szan a mesterséges gémforsz-kérdés!) kontrája
információs pikk színre. Bár Macskásy erre még csak (szerényen) 2 kırt mondott, a
Marjai (vicces) 2 pikkjét követı újabb információs kontrára már nem habozott gémet
mondani. Nyugat habzó szájjal megkontrázta, a precíz ellenjáték 800 pontot, egyben
12 pontot jelentett a Kotányinak. Kései hajrá, éppen nem elég: IF-Kotányi 21–9 (38–
15). Ezzel a Kotányi csapat sorsa megpecsételıdött: Bódisék befogták (141–141 VP),
és egymás elleni eredménnyel megelızték ıket. 13.8-as vitaminértékkel pedig csak a
Budapest Kupába lehetett kerülni!
Az IF vitaminja 16.2 lett ezzel, ami valószínő, bár messze nem biztos MK-táblát ígért
hétfın késı este, 24 órás imádkozással elegyítve. A cikk elején említett „azonnali
továbbjutás” csodához két dolgot kellett kiszurkolniuk: ne szerezzen a Kova 22 VP-t
(igen! Salty-Kova 16–14), továbbá azt, hogy a Szigethy se szerezzen 19 VP-t, azaz az
utolsó játszmában (még) legalább 3 IMP-t adjanak le.
Ez a nyílt termi eredmény fényében nem tőnt valószínőnek: a már ünneplı (GPIkifejezéssel: bepezsgızött) Bárány–Benedek megtömte Bíró 3 kır felvételét, +140.
Lehet ezen 3 pontot vagy többet leadni? Igen, mert:

Nyugat
Észak
Sztrapkovics Fried
1 szan
3♣
3♠

passz
passz
kontra(!)

Kelet
Mirk
1♠
2♦
3♦
körpassz

Dél
Ecsedy
passz
2♥
passz

Mirk Gábor valószínőleg nem élvezte a lejátszás minden pillanatát. Amikor a füst
felszállt, Ecsedyék 500 pontot, ezzel 8 IMP-t könyvelhettek el.
A végeredmény: Szigethy–Izobau 18–12 (38–27). Az utolsó három leosztás
eredménye: 0–26!
Az Ottlik-csoport élmezınye:
1. Izobau
154
(VIT: 17.6)
2. Interface 139 (VIT:16.2)
3. Kotányi 139 (VIT: 13.8; Budapest Kupa)
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4. Szigethy
5. Kova

138
131

(VIT:15.6, VIT-IMP:1.8)
(VIT:15.6, VIT-IMP:2.6)

A második hely sorsát az egymás elleni eredmény döntötte el, Kotányiék biztosan
nem kerültek ezzel a Magyar Kupába! A Szigethynek és a Kovának maradt a
számolgatás és a reménykedés. (A hétfıi napon csak a Sztaki (16.2) ért el a nem
továbbjutottak közül jobb VIT-indexet.) Kettejük közül minden szempontból a Kova
helyzete volt kedvezıbb: nyertek a Szigethy ellen 19–11-re, továbbá a VIT-hez tartozó
IMP-jük is jobb volt. Csak akkor eshettek ki, ha kedden három csapat is eléjük kerül,
Szigethyék meg csak egyet engedhettek maguk elé.
Jól szurkoltak: a 15-ös „álomhatárt” kedden csak a Bóc (csalódon belül marad) és az
Old Boys lépte át, de utóbbiak értéke 15.4 volt, hála Kerekes Zsuzsának is…( De errıl
majd a jövı heti Bridzsmesékben!)
Így jár, aki nem járt VIT-en!

♦

Hegedüs Orsolya

Nık a screen mögött
A Pikk Dáma csapat (Mezei–Csipka Sz. és Zalai–Hegedüs O.) a mérsékelten erıs
Kaufmann-csoportban szállt versenybe a továbbjutásért. Az elsı nap egy közepes
játékerejő, és két, az összesítésben a sereghajtók között végzett csapat ellen összesen
56 gyızelmi pontot szereztünk, ami nem volt rossz kezdésnek, de azért maradt
néhány kihasználatlan lehetıség. A második napon a kimaradón kívül a potenciális
vetélytárs Printtechet sikerült kicsit legyıznünk, ám a csoportban végül hatodik
helyet elért Csipka csapattól elszenvedtük az elsı, bár apró vereségünket. Ilyen
elızményekkel, a csoportunkban harmadik helyrıl, és a Gulyás Prognózis Intézet
által megjósolt továbbjutással mint céllal vágtunk neki a harmadik játéknapnak.
Elsı ellenfelünk az addigra már jelentıs vereségeket elkönyvelt Pattron csapat volt,
amelyet a papírforma szerint nekünk is meg kellett vernünk, de, ugye, a 10
leosztásos meccseken bármi megtörténhet. Végül 25–5-ös gyızelmet arattunk,
elsısorban ellenfeleink hibás döntéseinek köszönhetıen. Az alábbi partiban azonban
partnereink jeleskedtek a licitben, és a szerencse is mellettü(n)k állt:
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Osztó: Észak, Kelet–Nyugat bellben
Észak
♠ AD8
♥ K43
♦ 85
♣ AD964

Dél
♠ 1072
♥ AD
♦ A93
♣ KB873
Északon a gyenge szanos rendszerben Mezei 1 treffel indult, partnerétıl fordított
emelés jött. Erre a 2 kır licittel általános gémforszot és legalább négyes treffet
mutatott, s Csipka fogást ígérı és pikk fogást tagadó 3 kárójára 3 szant jelentett. Ezt
Szilvi a legalább kilenclapos fittel ÉS 29 figuraponttal a vonalon kevesellte, ezért 4
treff ORKC-t licitált (lapunk gyenge szan- és ORKC-szakértıje szerint a kvantitív 4
szan a jó mondás), majd a pozitív válaszra, és két kulcslap plusz adudámára
bemondta az impasszos 6 treffet.
A BM szerint a mezınyben erre még két pár vállalkozott (a többiek szinte kivétel nélkül mind
3 szant játszottak) – erıs szan indulás után a 14 pontos egyenletes Délnek esze ágában sem
volt szlemet játszani.
Íme a teljes kiosztás:
Észak
♠ AD8
♥ K43
♦ 85
♣ AD964
Nyugat
♠ K5
♥ B10965
♦ 10762
♣ 52

Kelet
♠ B9643
♥ 872
♦ KDB4
♣ 10
Dél
♠ 1072
♥ AD
♦ A93
♣ KB873
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A következı meccsünket a csoportot két nap után fölényesen vezetı Galim ellen
vívtuk. Mindjárt az elsı leosztás érdekesnek ígérkezett. Dél helyén ált. mans elsı
helyen a következı lapokat kaptam: ♠ DB8542, ♥ –,♦ 1075,♣ KDB7. A 3 pikk kizárás
és az 1 pikk között kellett döntenem (a mi stílusunkban ennek a kettınek van
értelme), végül az utóbbi javára. Nyugaton Szalka Tamás hosszas töprengés után a
kontrát helyezte a tálcára. Partnerem rekontrája legalább 10 figurapontot ígért,
vélhetıen pikk támogatás nélkül. Kelet 2 treffjére megismételtem a pikkemet,
jelezvén a hosszúságot és a gyengeséget. Nyugat 3 kırjére Zalai Ágnes 3 pikkel
bemutatta dubló támogatását, majd amikor Kelet gémet mondott kırben,
megkontrázta. A licitbıl látszott, hogy bár várhatóan lesz négy kır a kezében, nem
kır, hanem egyéb figurákra kontrázott. Nekem a lapom alapján nagyon gyanús volt,
hogy ez a felvétel teljesülni fog, így inkább kimenekültem 4 pikkbe, amely egyet
bukott –100-ért. Az ellenfél gémje, ahogy az sejthetı volt, simán teljesült volna. A
teljes kiosztás:
Észak
♠ 96
♥ B932
♦ AD43
♣ A52
Nyugat
♠ A107
♥ AK10764
♦ KB82
♣-

Kelet
♠ K3
♥ D85
♦ 96
♣ 1098643
Dél
♠ DB8542
♥♦ 1075
♣ KDB7

A partnereink teljesítették is a kontrázott 4 kırt.
A BM jelenti: A 24 asztal közül három helyen még gémig sem jutottak egyik vonal játékosai
sem, további két asztalon már a hármas magasságon kontrázva játszottak, és teljesítettek –
mindkét asztalon másik vonal. A mezıny zöme 4 kırt teljesített, néhányan pedig elbukták.
Mindössze négy helyen játszottak 4 pikket, általában kontrázva, és fele-fele arányban teljesült,
illetve bukott.
A meccset végül döntetlennel abszolváltuk, ami mind csapatunk, mind a GPI
elvárásait fölülmúlta.
Utolsó mérkızésünket a szintén továbbjutásra aspiráló Sztaki ellen játszottuk, és
kemény küzdelemre számíthattunk. Az ellenállás a reméltnél kisebbnek bizonyult;
volt már néhány húzó, és két jó parti a tarsolyunkban, amikor az alábbi, A hét
mérkızése rovatban is terítékre került leosztást kaptuk:
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Osztó: Kelet, általános bell

Észak
♠ B10942
♥ 106
♦ D832
♣ B9
Nyugat
♠ K75
♥ AD9542
♦ B5
♣ D7

Kelet
♠ AD63
♥ B83
♦ A74
♣ 852
Dél
♠8
♥ K7
♦ K1096
♣ AK10643

Nyugat
Hegedüs O.

Észak
Kisgyörgy

2♥
3♥

passz
körpassz

Kelet
Zalai
passz
3♣**

Dél
Szalka J.
2♣*
kontra

A két lapból nem istenkísértés leállni a hármas magasságon. A gém, persze, simán
teljesül, az automatikus treff indulás után mindössze annyi a feladat, hogy a
harmadik menet treffre megszabaduljunk vesztı kárónktól, és a negyedik menetre
bármi mást tegyünk kézbıl a kır magasfigurákon kívül – a legjobb, ha dobunk egy
pikket. A háromban ezzel a játékkal már 100 százalékos a teljesítés, de ha négyet
játszunk, akkor is ez a jobb esély 2 treff indulás után (Délnek hatos treffje lesz –
ebben az esetben csak akkor jó belopni, ha ott a hármas pikk ÉS a kır tízes is mellette
–, vagy ha csak ötös, akkor négyes pikkje van, amikor – mivel vesztı kárónk nem
tőnik el, vagyis kelleni fog a kır impassz – megint csak dobni érdemes). A másik
asztalon sztenderd 1 treff indulás után kır gémet játszottak. Treff kezdés után Csipka
Szilvia a harmadik menetben kis treffet hívott, ami megzavarta a felvevıt, aki
nyilván úgy gondolta, hogy Mezei B109-bıl indult, ezért kis aduval belopott, ezt a
tízes felüllopta, még lógott egy káró, egyszer nem. Nyugat abban bízott, hogy ha
Északnak még egy treffje van, akkor még a nem ülı kır impassz esetén is teljesít, ha
a pikk 3–3. Csakhogy: Észak–Dél gyenge szanos sztenderdet játszik, vagyis Délnek
3235-je csak akkor lehet az 1 treff indulásban, ha legalább 14 figurapontja van, de
akkor nála lesz a kır király (Észak már mutatott egy pontot a vonalon lévı 17-bıl),
vagyis ülni fog az impassz, biztonságos a káró dobás. Ha viszont egyenlıtlen a lap
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ötös treffel, hármas pikkel ÉS nem ül a kır impassz, akkor Dél részérıl hatalmas
tömés lett volna treffet hívni...
A 27. partiban Mezei Katiék megtalálták a jó 4 pikk mentést a kır gém ellen, ami a mi
ellenfeleinknek nem sikerült. A 28. leosztás pedig a licit szempontjából tanulságos:
Osztó: Nyugat, Észak–Dél bellben

Észak
♠ 982
♥ 9764
♦ 104
♣ B842
Nyugat
♠ KD74
♥ AKD852
♦ AB
♣5

Kelet
♠ 105
♥ 103
♦ K972
♣ AK1063
Dél
♠ AB63
♥B
♦ D8653
♣ D97

Abszolút forsz indulás után a 3 treff kontrollválasz (4 kontroll; A=2, K=1) miatt már
szlemforszban voltunk, így csak a 6–2-es fit felderítése maradt. A 6 kır pikk
indulásra sima ügy volt. Jó reklám ez a lap az abszolút forsz indulásnak, amivel
személy szerint minden olyan lappal szeretek elindulni, amelyben a partner
válaszerejétıl függetlenül valószínőleg teljesíthetı a gém. Ahol a sztenderdet játszó
Nyugat 1 kırrel indult, ott a kényszerítı szan folytatásának korszerősége
befolyásolta a szlem mondhatóságát. Ha Nyugat kénytelen volt 4 kırt licitálni az 1
szanra, akkor vége volt, de akik játsszák az egyszínő vagy 5–4-es gémforsz lapokkal
a 2 szan viszonválaszt, ott volt még esély a szlem bemondására. A precíziósoknál
pedig a 10 pontos zónahatár jelenthetett akadályt – ahol Kelet a 4 kontrollos 5–4-et a
8-11 pontos zónába sorolta, feltehetıen pórul járt.
A BM szerint mindössze nyolc asztalon sikerült szlemet mondani, igaz, közülük egyvalakinek
nagyot. Vagyis ebben az esetben az asztalok kétharmadán a licitrendszerbeli kötöttségeket és
esetleges licitbeli eltévelyedéseket még az utolsó fordulós vehemencia sem tudta felülbírálni.
A meccset végül 23–7-re nyertük, amellyel elsı helyen jutottunk tovább
csoportunkból.
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Van másik!
Kelen Károly
Ne má’, hogy ilyen triviális kérdéssel jöjjek! De mégis megkérdem tıletek: mi legyen?
Osztó: Észak, Észak–Dél bellben, Dél lapja: ♠ D6542 ♥ AB10 ♦ K4 ♣ K43.
Nyugat

Észak
1♣

Kelet
2♥

Dél
?

Észak
1♣

Kelet
3♥

Dél
?

Észak
1♣

Kelet
4♥

Dél
?

Megvan? Akkor lássuk ezt:
Nyugat

Kész? Akkor ezt:
Nyugat

Nem vicc, mindegyikre volt példa hétfın ugyanazzal a kézzel!
Kezdjük az elsı kettıvel. Akiknél a szabad licit nem kényszerítı – negativ freebidet
játszanak –, nincs probléma: kontrázniuk kell. Akiknél meg kényszerít az új szín
bemondása: 2 pikk, illetve 3 pikk, nem?
Akkor még egyszer: biztosan? Mehetünk tovább?
Nagyon szeretnék úgy tenni, mintha másik leosztásra kérdeznék, de kilógna a lóláb.
Azért próbáljuk meg: mit tegyen Észak, ha ezt látja: ♠ B83 ♥ – ♦ AB87 ♣ ADB1092?
Nyugat
3♥

Észak
1♣
?

Kelet
2♥

Dél
2♠

Észak
1♣
?

Kelet
3♥

Dél
3♠

Vagy ezt:
Nyugat
4♥

Én Északként az elsı eset részese voltam, és fölbuzdult bennem a lélek. A
kupaselejtezı során jutottunk már gémig nagyszlem, 2 káróig kisszlem helyett. Ha
pedig feltételezzük, hogy az ellenfél sok figura birtokában emelte össze a színét (azaz
sikénemhez nem hoz fölösleges értékeket a partner), nem szeretnék szlem alatt
leállni!
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Ráadásul itt van az, amit Zánkaytól tanultam. İ írja valahol, hogy nincs annál
biztosabb a bridzsben, mint a közbeszólóhoz tenni a figurákat. Illetve – teszem hozzá
– a kizáró közbeszóló partneréhez. Vagyis ha itt Délnek fölülrıl zárt pikkje van,
bátran a jobb oldali ellenfélnél feltételezhetem a treff királyt, akkor pedig… Ráadásul
helyem is volt: ha a 2 pikk gémforsz, akkor 3 pikk erısebb, mint a 4 pikk. Sajnos a
partner gyenge pikkjével és erıs kırjével azt hitte, még lehet adu nélkül játszani, de 3
szanja nekem pikk szleminvitnek hangzott, még jó, hogy 5-nél leálltunk:
Észak
♠ B83
♥–
♦ AB87
♣ ADB1092
Nyugat
♠ A109
♥ K87
♦ 1063
♣ 8765

Kelet
♠ K7
♥ D965432
♦ D952
♣–
Dél
♠ D6542
♥ AB10
♦ K4
♣ K43

Ehhez a felvételhez a másik asztalon is eljutottak.
Nyugat
Mráz
4♥
passz

Észak
1♣
4♠
5♠

Kelet
Hajdu P.
3♥
5♣
körpassz

Dél
3♠
kontra

Hajdu Péter a hármas magasságon kezdte a kizárást, 4 pikk után meg nem bírta
megállni, hogy ne adjon utasítást a partnernek arra az esetre, ha az ellenfél nem
fogadná el a mentésáldozatot… Mráz Máté nem mert ellenkezni: treffel kezdett.
Kelet lopott, és megpróbált kiszabadítani egy káró ütést, hátha Nyugatnak nem a
pikk ászt, hanem káró királyt és pikk dámát osztottak. Ütött még az adu ász-király.
Ja, hogy miért volt jó, hogy mi leálltunk az ötös magasságon? Vagy lehet, ha szlemet
mondunk, akkor is tizenkét ütést viszünk haza?! Nyugat valamiért a pikk tízessel
kezdett ugyanis. Asztalról kicsi, Kelet a hetest kijátszva „impasszolta” a bubit. Argay
Gyula ütött a dámával, és visszahívta a színt. Nyugat egy keveset gondolkodott,
azután elment az ásszal!
Ahol meg a bátor harcos (Szalka Tamás) 4 kırrel vetette bele magát a küzdelembe –
azt hiszem, én is ezt tettem volna a helyében –, Délnek (Zalai Ágnes) nem tetszett
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annyira a hosszú színe, hogy bemondja ilyen magasan. Ha a partnernél négy darab
van belıle, belicitálja majd a kontrára. És valószínőleg az sem lesz nagy baj, ha
elpasszolja a 4 kırt. Hegedüs Orsolya valahogy nem volt passzos kedvében, 5 treffet
licitált. Ez pedig sima ügy: Az elsı adu hívás tisztázza a helyzetet. A harmadik káró
kis treffel, a negyedik a királlyal lopható, egy pikk pedig elmegy a kır ászra.
Na de, gyerünk csak vissza az elsı kérdéshez: biztosan 2 pikk (3 pikk) az egyetlen
megoldás? Ezzel a gyenge színnel és erıs fogásokkal szóba sem jöhet más? Mondjuk,
3 szan?
Mindig van másik.
A BM jelenti: öt helyen játszottak 3 szant (egy helyen három szürrel, a többieknél
eggyel), egy 5 pikkben szür volt. 4 pikket teljesített három, 5 treffet hét páros. Még az
egyetlen 6 kır mentés is gém alá bukott (500-ért), bár biztosan 5 pikkre mondták, és
dühöngtek, hogy nem hagyták elbukni… A három kontrázott 4 kır közül az egyik
kettıt (?) bukott, kettı egyet. És egy egyszer bukott 5 pikken kívül három 6 pikk –2ért írtak a Kelet–Nyugat párok.

♦

A GPI jelenti
Gulyás Dániel rovata
A múlt heti remek prognózis után (volt, aki panaszkodott, hogy bizony ık nem
lesznek nyolcadikak, sokkal jobbak ık annál – hetedikek lettek… Valamint a Gamax
gyızelmi sorozatának pontos idejét is megjósoltuk! És még sorolhatnám…) folytatjuk
sorozatunkat a rájátszás mérkızéseivel.

Magyar Kupa
Fecni–Bóc: Egyértelmően a Fecni az esélyes, de a Gömb szerint félidıben még szoros
lesz a meccs.
ELTE–Kova: Két fekete ló csap össze. Itt is, mint mind a négy élen kiemelt csapatnál,
a ’választók’ az esélyesebbek, nem is kicsivel. Igaz, sötétben minden ló is fekete…
Gamax–Szigethy: Mivel a ’könnyő prédák’ elfogytak, mire a Gamax választhatott,
maradt nekik egy elsı osztályú csapat. Ahogy a néhai sportkommentátor mondaná:
háromesélyes mérkızés… Mégis, nagy összegekkel ne fogadjon senki a Gamax ellen:
új seprıjük, úgy tőnik, jól seper. Csak a válság be ne győrőzzön!
Royston–Interface: Megint csak két elsı osztályú csapat presztízsmérkızése. Talán
az egyetlen meccs, ahol biztosan nem fogadnék a gyıztesre, még 5 leosztással a vége
elıtt sem. Ennek ellenére tippem a Royston (a Gömb egy mosolygó kapitányt mutat,
reméljük, nem épp az ellenfélnek gratulál).
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Elastron–SZTAKI: A Gumis fiúk megmutathatják, hogy a kezdeti megingások után
magabiztosan jutnak a legjobb nyolcba. Csak aztán nehogy egészségügyi gumi
legyen…
Izobau–Pikk Dáma: Talán elhamarkodott döntés volt, hogy az eddig remeklı Izobau
a szintén pazarul játszó nıi válogatottat hívta ki. A Gömb meglepetést szimatol, és a
nık szoros gyızelmét jelzi.
Galim–Vékony: A némileg átalakult Galim csapat izgalmas meccset vív a
magabiztosan bejutó Vékonnyal. Bátran választottak a hullámos fiúk, csak nehogy
valami vastag a torkukon akadjon! Tippünk: 1-es.
Szalay–Dienes: Rendszerek csatája: Szalay-féle relépreciziós a Hittmann-féle reléminden ellen. Persze lesz itt Polish Clubtól (zöld) sztenderdig sokminden, csak
unalom nem. Reméljük, a névadó kapitányok nem keverednek politikai vitába! A
Gömb magabiztos Szalay gyızelmet láttat.

Budapest Kupa
Old Boys–Veréb: Két patinás csapat, patinás játékosokkal. Amíg nem jön valaki a
Szidollal, addig izgalmas lesz. 25 pontos bellgémek maradnak ki… Végül az Old
Boys kerekedik felül.
LOWEL–Pattron: A kissé csalódott LOWEL szeretné, ha az ellenfél minden tagja
Nyúllá változna, de ez nem lesz így, és bátran helytállnak. Végül azonban a nagyobb
rutin diadalmaskodik, gyız a LOWEL.
LIRA–Wellner: A LIRA csapat simán gyız a valaha szebb napokat látott Wellner
ellen.
Kır6–En Passant: Újabb biztos hazai gyızelem a váratlanul jól játszó En Passant
ellen. A hazai csapat még nem Kır6 ilyen korán!
Printtech–Pánczél: Megint egy szürkébb ló látogat a nyomtatókhoz, itt azonban a
lovak meglepetése látszik a Gömbben (reméljük, nem a Pánczéljukrıl
visszatükrözıdı fényt látom csak…).
Hegyvidék–Saródy: A Hegyvidék csalódott, míg a Saródynak siker a Budapest Kupa
szereplés. Ennek dacára a nagy nevekkel felálló hazaiak biztosan nyernek (feltéve,
hogy nem szólítja el a csapatban szereplı tanárokat megint a kötelesség).
Fészek–Kotányi: Az SZPI szerint: (Elvileg én sem vállalhatnám a tippelést, ebbıl a
kıbölcsıbıl repültem ki magam is, mégis megteszem)
Bár elvileg zongorázni lehet a különbséget, (kókuszos) Cerbona szeletem azt mondja: ehhez a
gulyáshoz túl sok ennyi Erıs Pista, így az újra nagy(szlem) formában levı IDİS MESTER
elhúzza a Főszeresek nótáját.
Kutyaütık–Pál: A lelkes ifinevelı a volt elsı osztályú tojásgyőjtık ellen. Vajon
milyen napot fognak ezúttal ki? Az egyik csapat nagy arányban gyız, de még nem
látszik tisztán a káposztától, hogy melyik… Mintha 3 bető körvonalazódna… Pál.
Két hét múlva az MK meccseket analizáljuk a félidei állás alapján, és a BK
negyeddöntıinek esélyeit vizsgáljuk. Kritikákat a kiadóba! heti.bridzs@gmail.com
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Szalay György

Magyar bridzsmesék V.
(játék-napló)

Egy nehéz nap délutánja (másoknak: koraeste)

Gyötrı gondolatokkal ébredtem kedd „hajnalban”. A csoportunkat vezetı Lowellel
szemben 16, az elsı játéknapon minket megverı ELTÉ-vel szemben 11 pont a
hátrányunk. Hátulról nem fenyeget nagy veszély, bár Balásyék elıtt csak 8 ponttal
vezetünk, velük az utolsó fordulóban találkozunk. Gyengén állunk vitaminnal: a már
említett ELTE és az Old Boys ellen összesen 25 pontot szereztünk, a Fazéktól és a
Szeredaytól begyőjtött 44 pont biztosan kiesik. A Lufthansa elleni 21 – talán. A
Révai1 elleni mérkızésen vagy nagyon kellene nyernünk, vagy nekik nem szabad az
elsı hatba kerülniük, mert akkor nagy a baj. Legjobb persze egyszerre, s aztán a
Lowel és a Balásy ellen mennyi is? Abakuszom szerint 38 elég lesz, 33 esetleg.
Ne aggódjanak, én sem tudnám követni. Túl sok az ismeretlen az egyenletben.
Akárhogy is, a legfıbb feladatok az asztalnál várnak ránk, ha megoldjuk ıket, nem
kell egyéb matematika. Ezt azután igyekeztem nemcsak magamban, de
csapattársaimban is tudatosítani.
A Révai 1 elleni elsı mérkızésen jól alakulnak a dolgok, amikor az alábbi lap kerül a
kezembe:
♠ 72 ♥ A6 ♦ A952 ♣ AKD63
Második helyen bellben mans ellen (ezt sokan „kedvezıtlen” szkórhelyzetnek
nevezik. Megkérdezném egyszer valakitıl: miért is?) erıs treffel kezdek, Meggyesi
Éva kontrával (Timbuktu: káró vagy majorok) szól közbe, Harangozó passzol (5–7
pont, tetszıleges elosztás). Reich Ági 1 kárót mond.
Buta konvenciónak tartom a Timbuktut, egyszerően nem hatékony szerintem forsz
treff ellen. Talán ezt a gyakorlatban is bizonyítani kellene, most. Felvetıdött, hogy
azonnal 3 szant mondjak, de nem hajt a tatár, rövid káróval szemben még szlem sem
kizárt: kezdjük 2 treffel. Balra 2 kır, szembıl 3 treff, jobbra 3 pikk. És most?
Van véleményem az ilyen szituációkról, továbbá szeretem megragadni az
eseményeket, hátha mentenek, amennyiben bukna: 3 szant mondtam. (Valószínőleg
lehúzzák 4-4-es pikkjüket, aztán mi jövünk.) Éva mentett is, 4 pikkjével együtt
partnerem kontrája is a tálcán volt már. Semmi okunk tovább licitálni.
Benne volt a 3 szan: jó hír. Az már kevésbé, hogy a 4 pikk csak egyet bukott, így a
másik asztalon felírt töredékkel az ellenfél szerzett pontokat.
Ezek voltak a lapok:

29

HETI PESTI BRIDZSLAPOK ♦ Magyar Kupa ♦ 2009. március 2-3.
Osztó Dél, Kelet–Nyugat bellben
Észak
♠ AKDB
♥ KDB72
♦ 1064
♣8
Nyugat
♠ 72
♥ A6
♦ A952
♣ AKD63

Kelet
♠ 106
♥ 93
♦ KDB8
♣ B9542
Dél
♠ 98543
♥ 10854
♦ 73
♣ 107

A BM jelentése szerint senki sem játszott 3 szant: többnyire vonalunk teljesített töredéket
vagy buktatott nemes gémet. Négy asztalon vállalkozott Nyugat 5 treffre, egyedül Puza–
Anders teljesített. A bajusz hatalma.
Az elınyünk szépen nıtt, amikor partnerem az alábbi ellenjáték-problémával
szembesült:
Szeret? Nem szeret? Szinglin vagy párosan?
Osztó: Nyugat, általános mans
Észak
♠ AB
♥ D103
♦ A82
♣ K10765
Kelet
♠D
♥ K87
♦ KDB104
♣ AD82
Gyenge kettes (ebben a szkórban: 5–10 figurapont, ötös vagy hatos szín) 2 kır
indulásomat partnerem gémre emelte, majd Reich 4 pikk licitjét sorvégén némi
töprengés után megkontrázta.
Treff kilences kezdésemmel együtt látta meg a fenti, igencsak impozáns asztalt. Ütött
a dámával, a felvevı a négyest tette. Mit hívunk és miért?
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A feladat világos: amennyiben szingli volt a treff kilences, meg kellene lopatnia
engem, miután (vagy mielıtt) lehívta az ászt. Dubló treffemnél (mivel a szürkú
szinte kizárt: legalább erıs pikkje legyen a felvevınek, ha mása sincs) persze kárót
kellene bontani.
Szingli (pártalan)? Vagy dubló a kilences? Melyikbıl indulok el inkább? De a káró
csak akkor rossz, ha a felvevınek nyolcas aduja van… Gyenge lapja miatt szinte
biztos a hosszú pikk, inkább szinglivel indul a partner, mint dublóval… Szóval treff?
Nem! Kır király!
Alapelv ellenjátékokban, hogy ha lehet, hívjunk le egy biztos ütést (a kır király ilyen:
Nyugaton lesz az ász, továbbá hetes nem lehet a kır) és késztessük SZÍNvallásra a
partnert. Igen, a szó szoros értelmében. Lehet persze ilyenkor Lavinthalt is játszani,
szerintem azonban az olasz(római) jelzés (páratlannal kérni, páros lavinthal;
lehetıség szerint kis páratlan azt IS jelzi, hogy páros számú kártya van a kezünkben)
egyszerően hatékonyabb. (Ha legalább öt lapot ígért a „jelzı”.)
Most például partnerünk a kır négyest, a felvevı a kettest helyezi az ütésbe: tudjuk,
hogy szinglije van. Treff ász után kis treffet hívunk, egyszer nem.
(Keményvonalasok, partnerükben bízók kis treffel is folytathatják, ekkor 7=1=2=3
elosztás esetén kettıt is buktathatunk!)
Ha partnerünk páratlan kırt tesz, tudjuk, hogy káróra kell váltani.
A BM jelentése szerint 18 asztalon játszott Dél pikket, és csak 7 asztalon sikerült a védıknek
megszerezniük a négy ütést. Az 50/100/300 pont rendre 4.3, 5.5, 8.6 keresztpontot ért.
A 11 sikertelen ellenjáték közül többek ellen 5 pikk volt a felvétel, tehát igazán rosszul csak
azok jártak, akikkel szemben 420, 590 vagy (elég hihetetlen módon) 450, 690 pont került a
szkórgépbe: –5.5 –10 imp. A legkülönlegesebb beírás a Klein–Révai G. pár nevéhez főzıdik: 5
kárót rekontrázva szürrel teljesítettek (+1000, +15 IMP).
NB.: Lapunk rekontraszakértıje is hitetlenkedett ☺.
Ezek voltak a kártyák:
Osztó: Nyugat, általános mans
Észak
♠ AB
♥ D103
♦ A82
♣ K10765
Nyugat
♠ 75
♥ AB9654
♦ 9763
♣9

Kelet
♠D
♥ K87
♦ KDB104
♣ AD82
Dél
♠ K10986432
♥2
♦5
♣ B43
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Végül 23–7-re nyertünk, és meglepetésre az ELTE gyakorlatilag továbbjutott a Lowel
24–6-os legyızésével. Két fordulóval a vége elıtt az élmezıny:
ELTE 143
Szalay 131
Lowel 130
Balásy 118
Ha a Lowel ellen a második kanyarban 20-ra vagy nagyobb arányban nyerünk, szinte
biztosan továbbjutunk. A sorsnak és a Kerekes–Varga S. párnak „hála” nem így lett.
Ritkán tesz jót a csapatnak, amikor az ellenfél kimarad 32 figurapontos szlembıl, és
az 5–0-s aduelosztás miatt már a 4 kır is nehéz játék. Varga jól döntött, hogy nem
erıltette.
Késıbb egy másik necces szlemet sem mondtak be. Itt a változatosság kedvéért hat
(kis) lap volt a kezemben a potenciális aduszínben. Egyetlen jó partink, egy elnézés
miatt teljesített kontrázott 4 pikk volt. A „feketeleves” inkább komikus volt. Amellett,
hogy tragikus is:

Feljegyzések a mókuskerékbıl

Bellben vagyunk mans ellen (tudják, a „kedvezıtlen” szkórhelyzet), Varga passzol és
az alábbi kártyával limitált rendszerben 1 kırrel kezdünk:
♠ 4 ♥ DB754 ♦ AK9 ♣ A1085
Kerekes passzol, partnerünk konstruktív, hármas majoros emelése (2 kır) után Varga
2 pikkel közbeszól: nagyjából biztos, hogy maximális passzos keze van. Mit
licitáljunk?
Elég egyértelmőnek tartom az ilyen helyzeteket: a szkórhelyzet, a színek relatív
értéke (náluk a pikk, nálunk a kır) miatt ez a 4 kır mondás alappéldája annak, hogy
mint jelent az angol bridzsterminológiában a „2-way shot”. Simán teljesíthetünk
bellgémet, és nagyon gyakran 300–500 pontos mentéssel leszünk – könnyen –
gazdagabbak.
Most az ellenfél (érzékelhetı gondolkodás után) az ellenjátékot választotta.
Ezekbıl a lapokból kell teljesíteni:
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Osztó: Kelet, Észak–Dél bellben
Észak
♠ B53
♥ A32
♦ 10752
♣ K43

Dél
♠4
♥ DB754
♦ AK9
♣ A1085
Kerekes Zsuzsa a pikk kilencessel kezd, Varga üt a dámával, majd a káró négyessel
folytatja.
Hogyan tovább?
Az indulás után azt hittem, teljesen világosan látom a pikk figurák helyzetét: tılem
jobbra van a tercmajor. Ebbıl nyilván az következik, hogy nem lehet nála a káró
dáma-bubi, mert akkor már elindult volna. Így a „normál” esély (egy-egy adu, pikk
és treff kiadásával teljesíteni) biztosan nem fog menni, hiszen (eltekintve a balra levı
szek dáma-bubitól) kiadunk egy kárót is. Nem marad más, mint az ellenfél
megingásában bízni, reménykedni, hogy nem adunk ki adut: ennek egyetlen módja
az, ha Kerekes NEM fedi be a kır figuránkat dubló királlyal. Ütöttem hát az ásszal
(8-as) majd azzal a mozdulattal az adu bubival folytattam: hatos-kettes-tízes.
Vannak még csodák? Én is azt hittem, de amikor balra kis adut tettek a szín második
menetébe és Varga kimutatott, már a minél kevesebb bukás volt a cél. Eredeti
tervemnek megfelelın kis káróval folytattam: hármas-király-hatos. Amikor a káró
kilencesbe Zsuzsa treffet dobott, azt hittem, rám omlik a ház. És valóban. Varga
újabb magas káróval folytatta, loptam, felülloptak, kiaduztak és kirövidítettek. Már
csak egyetlen aduval és a két magas treffemmel ütöttem, három bukás, –300. BM-es
értékelésben –7 IMP, és ami igazán számít, Bárczy–Trenka kiváló +200-ával (a 4 kırt
kontrázva egyszer buktatták) is –3 IMP. A két veszélyes szlemparti közül az egyiket
kihúztuk, de másikon ellenfeleink szereztek 11 pontot. Szerencsésen „felsı-zónás”
17–13-ra kaptunk ki, 9 IMP-vel. A Balásy csapat 18–12-re nyert az ELTE ellen,
helyzetünkben csak az volt örömteli, hogy a Révai 1 legyızte az Old Boyst, így
vitaminunk (valószínőleg nem a Lufthansa elleni 21 pontot tartjuk meg!) erısödött.
Az utolsó forduló elıtt az állás:
ELTE 155 (VIT: 18.2, biztos továbbjutó!)
Lowel 147 (VIT: 58/4=14.5)
Szalay 144 (VIT: 61/4= 15.2)
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Balásy 136 (VIT: 58/4=14.5)
Old Boys 121 (VIT: 62/4=15.5)
A már továbbjutott ELTE a már kiesett Lufthansával csapott össze, a Lowel az Old
Boysszal, nekünk meg a Balásy volt hátra. III. játéknap, 3. forduló. III/3. Emelet-ajtó.
Vagy 4 ponttal többet szerzünk, mint a Lowel, vagy 20 (de lehet, hogy 18 is elég)
ponttal továbbjutunk vitaminnal, vagy…kiesünk a Magyar Kupából.
Gondolkozzunk pozitívan, nézzük a lapokat, egyiket a másik után! Van tíz esélyünk!
Sz(l)em a láncban IV.
Utálom a „karcos” szlemeket, ezekben a partikban van a legnagyobb szerepe a
szerencsének. Óriási a döntésünk szórása, miközben a várható értékek eltérése
csekély. Einstein valószínőleg nem bridzsezhetett, amikor azt mondta: „nem lehet,
hogy Isten kockázzon”. Néha azt érzem, hogy mégis ezt teszi ezekben a játszmákban.
Az elsı leosztásban rögtön szlemdöntést kell hoznunk.
Bellben mans ellen a lapom:
♠ AKB109 ♥ A54 ♦ B73 ♣ A6.
Erıs treffel kezdek, a partner természetes és gémforsz 2 treffet mond, 2 pikkemet
háromra emeli, amivel indulóerıs lapot is jelez. Hosszas gondolkodás után
egyszerően ászt kérdeztem, majd miután kiderült, hogy nála van az egyetlen
hiányzó, de nem eléggé jó a treffje (közben jobbra kontrázták az 5 káró ászválaszt!),
leálltam kisszlemben.
Ezek voltak a lapok:
Osztó: Észak, Észak–Dél bellben.
Észak
♠ AKB109
♥ A54
♦ B73
♣ A6
Nyugat
♠ 862
♥ 862
♦ KD962
♣ 43

Kelet
♠ 43
♥ K73
♦ 10854
♣ DB87
Dél
♠ D75
♥ DB109
♦A
♣ K10952
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Káró kezdés után sem jelentett nehézséget a teljesítés: aduval kézbe jöttem (nem 5–
0!), majd leloptam asztalon két vesztı kárómat, miközben mindig egy ásszal
kerültem kézbe, azután leaduztam. Kiadtam a kır királyt, +1430. Nem volt nehéz
játszma.
A BM arról számolt be, hogy ezt a kiváló szlemet csak 10 pár mondta be a 26-ból, jutalmuk 9
IMP.
Eddig rendben vagyunk, kérjük a következıt!
Most ellenfelünk van bellben, partnerünk második helyen természetes, de limitált 1
káróval kezd, passzolnak.
Kártyáink: ♠ A982 ♥ 109 ♦ AK7 ♣ KD87.
1 pikk válaszunkra 2 káró érkezik, a mesterséges, gémig kényszerítı 2 kırünkre
partnerünk 2 szant mond: egyszínő lapja van legalább hatos káróval és van treff
fogása. 3 káróval kijelöljük az aduszínt, és kérdezünk is egyben. A 4 káró
mindenképpen pozitív válasz: jó lapot mutat, mindkét hiányzó ászt és a káró dámát.
A kisszlem gyakorlatilag biztos, de nincs messze a nagy sem, érdeklıdjünk tovább! A
4 kır a pikk királlyal kezdve kérdezi a magasfigurákat, erre a 4 szan válasz ígéri a
pikk és tagadja a kır királyt. 5 káró licitünk leállás, így nem jön szóba. Ahogy az 5
treff sem, mely olyan figurát kérdez, ami nálunk van (treff király). Az 5 kır azonban
megfelel céljainknak: a pikk dáma fontos lap lehet… Ekkor érdekes dolog történt:
Harangozó 6 treff válasza MINDKÉT nemes dámát mutatta… ami nem lehet! Eddig
ugyanis már 13 figurapontot (két ász, egy-egy király és dáma) „láttunk”, miközben
legfeljebb 15 lehet nála, különben erıs 1 treffel kezdte volna a licitet. Mi lehet a
magyarázat? Csak egy: mindkét majorban harmadmenet fogása, azaz dublója van. S
ennyi már elég is: hetes kárója esetén terített nagyszlem (hét káró és hat külsı ütés),
2–2–6–3 elosztásnál szintén kiválóak az esélyeink. Treff bubijával biztos nagyszlem,
pikk bubival szintén remek sansz. Még akkor sem reménytelen a dolog, ha semmi
sincsen már nála (ami a felsı zóna miatt elég esélytelen, tegyük hozzá): aduzás után
fellopunk egy pikket és 3-3-as treffre vagy (pozicionális) treff-pikk beszorítással
teljesítünk. (Ez csaknem 50 százalékos esély!)
7 kárót mondtam, de dohányozni menni már nem volt idım, adu kezdésre
Harangozó terített; treff bubija volt.
Az 52 lap:
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Osztó: Kelet, Kelet–Nyugat bellben.
Észak
♠ A982
♥ 109
♦ AK7
♣ KD87
Nyugat
♠ 10
♥ DB543
♦ B109
♣ 10654

Kelet
♠ DB7543
♥ K762
♦2
♣ 32
Dél
♠ K6
♥ A8
♦ D86543
♣ AB9

A BM jelentésében az önök által is megfigyelt mellett még egy nagyszlemrıl esik említés.
Gabos Gábor és Réti Zsuzsa szintén 1 káró-1 pikk-2káró-2 kır kezdésre, 4 káró (opcionális)
kulcslapkérdés, majd a pikk király bemutatása után 7 kárót mondott. A két pár jutalma
egyenként 12.5 IMP. Még az sem volt evidens, hogy valaki kisszlemet vállal: a párok pontosan
fele beérte gémmel, akadt egy töredék, egy asztalon Észak–Dél 4 kırt bukott; valószínőleg
(káró adu melletti) ászkérdés került lepasszolásra.
Ez a két szlem kicsit sok volt ellenfeleinknek: a harmadik leosztásban (egy
Lebensohl-félreértés következményeként) 6 szanra vállalkoztak, és ez simán kettıt
bukott. A mérkızés ezzel gyakorlatilag eldılt, (végül 25–3-ra nyertünk) bár az
izgalmak nem értek véget: akadtak még érdekes gémek, s vonalunkon még két
szlemesélyes lap volt: mindkettıbıl kisszlemet teljesítettünk. (Ilyenre nem
emlékszem: egy dekádban négy szlem, azonos vonalon!)
Ezekrıl a leosztásokról részletesen a fesztiválszámunkban olvashatnak.
Jó játékot mindenkinek a Hungexpón, a mesék ott is íródnak!

Visszapillantó (tükör)
Hegedüs Orsolya rovata
Múlt heti számunkban már említést tettünk arról a partiról, amelyben 28 ponttal a
vonalon Észak–Dél semmilyen gémet nem tud teljesíteni, sıt, az egyik érintett saját
maga panaszolta el bellbéli hat bukásának történetét. A szkórgépbıl elıhívott
eredmények között szerepelt egy olyan asztal, ahol sikerült pikkben töredéket
játszani,
igaz
az
eredményt
tekintve
nem
sokat
nyertek
vele.
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7. leosztás. Osztó: Dél, általános bell.
Észak
♠ AD10
♥ B105
♦ AK9
♣ AK62
Nyugat
♠ B43
♥ AKD862
♦ 8642
♣-

Kelet
♠ 8652
♥4
♦ 105
♣ D97543
Dél
♠ K97
♥ 973
♦ DB73
♣ B108

Nézzük az eseményeket az Északon ülı Hazai Tamás szemszögébıl:
Nyugat

Észak

Kelet

1 ♥*
2♥
körpassz

kontra**
kontra****

1 szan***
passz

Dél
passz
passz
2 ♠*****

* Standard gyenge szannal
** 4+pikk, vagy erıs
*** treff gém invit alatt
**** erıs
***** kb. nulla fedı
Partnerem (Dél) passzal indult, majd az 1 kır licitre kontráztam, amit az 1 szanként
elhangzó treff licit, dél passza és Nyugat gyakorlatilag semmit sem jelentı 2 treff
licitje követett. Kontráztam ismét, amire szembıl jött a 2 pikk.
Mivel Észak kvázi nulla pontját, és elosztásban sem komoly érdemeket felmutató
lapot licitált, úgy gondoltam, hogy saját, bár tetszetıs lapom sem ér meg több
említésre méltót.
Kır fogásom gyatra (oké, szóval a partnerem figurájával együtt éri el a gyatra
szintet), elosztásom nincs, ráadásul mindkét ellenfél licitált. Ez utóbbi tény azt
valószínősítette, hogy Dél közelebb áll a Yarboroughhoz, mint a valóságban tartott
lapjához, így passzoltam.
Az ellenjáték a kır figurák lehívásával kezdıdött, melyre Kelet megszabadult
káróitól. Ezt a minor színek keresztbelopása követte, így alakult ki ez a látványos
eredmény.
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A cikknek, amelyben a leosztás szerepel, az a címe, hogy "A figurapontok
szerepérıl", mely úgy hiszem, rávilágít a leglényegre, ugyanis a bridzset ütésekre, és
nem pontokra játsszák, így én (Észak, továbbra is) a 2 pikknél tartó licitmenetben
inkább ezeket számoltam meg: 2-2 minor AK, és a pikk AD10 is talán hoz kettıt –
(elıttem indultak ugyan, de esélyes, hogy nem lesz lemenet az impasszokért, szóval
lehet, hogy csak az ász üt végül) ez összesen hat (öt). A partner nulla fedıje, még ha
az a valóságban 3 lesz (mert hozza pl. a pikk bubit, mely a saját lapomat a helyére
teszi a 6 ütéssel) az még mindig maximum 9. Kır fogás nincs, a 2 pikk szürrel
ugyanaz, mint a 3 egyenlı, miért is kellett volna licitálnom?
Szintén eme parti kapcsán merült fel a Bridge World licitfórumába került egyedüli
magyar versenyrıl származó leosztás, amelyet történészeink csak a következı
számra ígértek.
És akkor múlt heti kérdésünk:
21. leosztás. Osztó: Észak, Észak-Dél bellben
Észak
♠D
♥ K92
♦ AK1076
♣ AD52

Dél
♠ AB102
♥ A86
♦ D932
♣ B8
A felvevınek Délen 6 szant kellett játszania azok után, hogy Kelet 1 pikkel szólt
közbe Észak 1 káró indulására. A pikk kezdést vette az asztali dámával, és (úgy
véljük, helyesen) kis treffel folytatta. Amennyiben Keletnél lett volna a király, biztos
12 ütése van: Kelet nem mehet el üresbe a figurával, mert akkor a felvevınek a hét
piros ütés mellé lesz még három treff és két pikk. Kicsit sem tehet, mert akkor a
felvevı visszavált pikkre, s abban a színben szerzi meg a teljesítéshez szükséges
ötödik fekete ütést.
Meglepıdött, amikor Nyugat vitte el az ütést a királlyal, s kırre váltott.
Kérdésünk az volt, hogyan kell folytatni.
Az egyetlen megfejtést Kovács András budai olvasónktól kaptuk, aki az asztal
mellett is beszorított a partiban, és ütött 13-at, igaz 3 szan felvételben.
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KA írja:
3. ♥K; 4. ♦A; 5.♦D; 6. ♠A (rá ♥9); 7-8. ♦; 9 ♦ (rá ♠2) (Ekkor Nyugat már nem tarthat hármas
treffet és dubló kırt!)
10-11. Lejátsszuk a treff nagygáblit: most Kelet szorong, de nincs rá pszichiáter.
Az olvasónk által javasolt játékterv akkor mőködik, ha Kelet a (tudott pikk mellett)
tartja a kırt vagy mindkét másik színt Nyugatnak kell felügyelnie.
A teljes kiosztás, még egyszer:
Észak
♠D
♥ K92
♦ AK1076
♣ AD52
Nyugat
♠ 954
♥ 53
♦ J4
♣ K107643

Kelet
♠ K8763
♥ DJ1074
♦ 85
♣9
Dél
♠ AB102
♥ A86
♦ D932
♣ B8

♦

♦

♦

Szerkesztık: Hegedüs Orsolya – ohegedus@gmail.com
Szalay György – szalay69@gmail.com
Fımunkatárs: Kelen Károly – elet@index.hu
Szerkesztıségünk címe: heti.bridzs@gmail.com
Lapzárta csütörtök délben.
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