HETI ♦ PESTI ♦ BRIDZSLAPOK
2009. március 16-17. Magyar Kupa, KO szakasz ♦ heti.bridzs@gmail.com

Csináljuk a Fesztivált...
Mikor is volt, hogy eltőnt az I az IBBF betőszavából? Két éve? És mióta nem
nemzetközi? Még régebben. Hol van már a Margit-szigeti Thermál Hotel, a belvárosi
Duna-palota, vagy elıttük és utánuk a Gellért Szálló patinás környezete, és bennük a
világbajnokok és/vagy olimpiai bajnokok mint Belladonna, Garozzo, Gawrys, Levy,
Martens, Perron, Romanski, Tuszynski, akik mind érdemesnek tartották ezt a
versenyt arra, hogy megtiszteljék jelenlétükkel. Hány pár nevezett akkoriban a
párosra? 250? A csapatra? Rendszeresen 60 fölött volt az indulók száma – mesélik,
akik ott voltak.
Az 1983-as Bridzsélet szerint abban az évben a Thermálban összesen 574 játékos (271
pár, 76 csapat!) ült asztalhoz Angliából, Ausztriából, Bulgáriából, Franciaországból,
Görögországból, Hollandiából, Lengyelországból, Magyarországról, NyugatNémetországból, Olaszországból (az említettek mellett de Falco–Franco!),
Romániából, Svájcból, Svédországból és a Szovjetunióból.
A 2009-es versenyen még vidéki versenyzık is alig voltak. Hol voltak a pécsiek, a
szegediek, a miskolciak, a debreceniek (és minden kimaradó behelyettesítheti még a
saját lakhelyét)? És bizony hiányoztak játékosok a budapesti élmezınybıl is. Az nem
lehet, hogy a felsoroltak éppen mind nem értek rá. Pedig mondhatjuk, hogy egy-két
apró malırt leszámítva az utóbbi évek legjobb feltételeivel lebonyolított versenye
volt. És a mezıny bár szők, de kifejezetten erısre sikerült – a Magyar Kupa
budapesti ágának legjobb 16-ja közé jutott csapatok közül csak egynek a játékosai
hiányoztak, igaz, ık nagyon.
Mindeközben tudomásunk szerint a legnépszerőbb ingyenes online bridzsklubban
szombaton este – a 26 asztallal lebonyolított páros idején – húsznál több magyar
asztal volt. Persze, olcsóbb, kényelmesebb, nyugodtabb otthonról. És tényleg nagy
nyereség a bridzsnek az internet, nem vitás – legyızi a távolságot, a fizikai
akadályokat, hogy csak a legfontosabb elınyeit említsük.
DE: nem tudja pótolni a zsúfolt terem monoton duruzsolását, a tapintható
versenyhangulatot, és ami talán a legfontosabb: a közösség érzését a többiekkel, akik
ugyan nem mindig rokonszenvesek, de végignézve rajtuk (mert nemcsak a nickjüket
osztják meg veled) ugyanazt a megszállottságot látod; hallod, amint szünetben
ugyanazt a partit elemzik a szomszéd asztalnál, amin te is épp gondolkodtál; de
lehet, hogy éppen csak mosolyognak rád néhányan, amikor belépsz.
Persze, manapság „ha tetszeni akarsz valakinek, nem új ruhát veszel, hanem frissíted
az online profilodat...” – tudtuk meg a minap egy amerikai filmbıl.
♦

♦

♦
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A Fesztivál véget ért, újságunk ezen a héten még csemegéz az ott játszott
leosztásokból, de a jövı héttıl visszatérünk az eredetileg vállalt csapásirányhoz, azaz
a Kupa – illetve mostantól kupák – mérkızéseihez.
A szerkesztık
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Fotó: Huczka Hédi
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Magyar Kupa

Kelen Károly

Számolni a bukásokat
Lehet, hogy a komoly bridzsezı, aki évek távolából is emlékszik a kis lapok pontos
helyzetére, nem bírja megjegyezni a hetente használt táblázat skálabeosztását?!
Amiatt olyan lassúak az egyeztetések, mert a legtöbben nem tudják, hogy 270-tıl 310
pontos különbségig 7-et kell a meccspont-rubrikába írni. Na jó, de hány meccspont
2590 különbség?
Így már könnyő lesz válaszolni a kérdéseimre. Tehát, mivel kezdjen Nyugat, ha
ezeket a lapokkal: ♠ 86 ♥ – ♦ AKB954 ♣ DB863 ezt látja a tálcán?
Nyugat

Észak

1 ♦*
5♦
6♦
passz

3 ♣**
5♥
passz
passz

Kelet
passz
3 ♦***
kontra
passz
kontra

Dél
passz
4♥
passz
6 kır
körpassz

* legalább dubló (Precíziós)
** nemesek (Ghestem)
*** természetes invit („féső”, na ezt még meg kell beszélni!)
Ha megvan, nézzük azt a kérdést, mivel kezdjen Dél, ha miután ezeket kártyákat
osztották neki: ♠ 432 ♥ KB1043 ♦ 107 ♣ A105, így megy a licit?
Nyugat

Észak

4 szan*
passz
körpassz

5 ♦**
passz

Kelet
passz
kontra
6♦

Dél
passz
5♥
kontra

* olcsó színek
** nemesek (nyilván)
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passz – passz – 4 szan – 5 káró – kontra – ?

(fotó: Huczka Hédi)

Itt van az összes lap:
Osztó: Kelet, általános bell
Észak
♠ KDB1075
♥ AD972
♦–
♣ 72
Nyugat
♠ 86
♥–
♦ AKB954
♣ DB863

Kelet
♠ A9
♥ 865
♦ D8632
♣ K94
Dél
♠ 432
♥ KB1043
♦ 107
♣ A105
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Látható, hogy ha az ellenjátékos a 6 kır ellen a káró ásszal, vagy a 6 káró ellen a kır
királlyal támad, a felvevı hazaviszi a tizenkét ütést. (Idıben
kimagasítja
mellékszínét, és ledobja rá a vesztı treffet, illetve pikket.) Márpedig Nyugat (Mráz
Máté) saját vonala legalább tizenegy kárójáról, Dél (Dumbovich Miklós) pedig
legalább tíz kırjérıl tudott, mégis éppen a fent nevezett lappal jött.
Már egy ideje leginkább az izgat, mi vezeti a bridzsezıket, amikor az adott módon
kezelik a bridzshelyzeteket. Miképpen történhet, hogy ilyen hibát követnek el jó
játékosok, akik ha rejtvényként találkoznának az esettel, ahogy az olvasó, nyilván
egy pillanat alatt rávágnák a kérdésemre, hogy Treffel! Pikkel!
Megkérdezhettem volna ıket, éppen mit gondoltak, de nem tartottam érdemesnek,
és nemcsak azért, mert minek bántani azt, akit éppen a sors bánt?! A helyszínen
nyilván nem jutottunk volna tovább annál, hogy butaságnak tartsák a hívásukat.
Tudni kell, hogy a licitek fenti leírása nem tudja visszaadni a maga teljességében, ami
az asztalnál történt. Lehetetlen bemutatni, milyen idıket kellett kivárni, amíg a fal
alatti résen átcsúszott a tálca a licitkártyákkal. Pláne azt nem, milyen különbség volt
ebben az elızı játszmákhoz képest. És az sem tudható, az ellenfél milyen önkéntelen
reakcióit regisztrálták a közös térfélen lévık.
Úgyhogy valószínőleg maguk sem tudják, miért nem érzékelte egyikük sem, hogy
sorsdöntı hívás elıtt áll. Meghívták a partner színét: elég lesz a végén megszámolni
a bukásokat. Ha szóba jött volna, hogy nem lesz mit megszámolni, tudták volna a
dolgukat!
A Royston–Interface meccsen a teljesített 6 kır 1660-jából lejött 200, mert a másik
asztalon Zoller Róbert Északon a pikk királlyal kezdett a kontrázott 6 káró ellen 1440
(16 IMP). Dienesék pedig az 1540-hez még 1050-et írtak, mert Szalay Nyugaton már
az 5 kırt is megkontrázta, és érthetı módon a kárók lejátszásával akart minél több
bukást elıidézni (2590 = 21 IMP).
A BM jelentése szerint hét szlem (három 6 kır, egy közülük kontra nélkül és négy 6 káró, egy
simán) teljesült és hét (öt kontrázott 6 káró, egy kontrázott 6 pikk és csak egy kontra nélküli 6
kır!) bukott el. A többi asztalon hamarabb véget ért a licit, általában 1050-nel, 990-nel, 850nel, 680-nal, 650-nel, 620-szal (!) nemes, 750-nel, 600-zal olcsó színő felvétel esetén (senki
sem csinált szürt 5 treffben vagy káróban). Egy helyütt már az 5 pikk elbukott: treff kezdés
után Kelet vette az elsı adut, és kırjét partnere ellopta, kiállt még egy treff.

♦
Tévedtünk 4. számunkban, amikor a vezércikkben azt írtuk, hogy az Utolsó Vacsora
és Júdás árulása egy pénteki napon zajlott. Valójában szerdán volt.
A 4. oldalon megjelent 2. leosztásban Dél lapja helyett egy másik játszma Delének
lapja szerepelt. A lapok helyesen: ♠ K2 ♥ 9 ♦ B9764 ♣ AK543
Tévedéseinkért elnézést kérünk!
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Hungexpo Páros
Hajdu Péter

Rutin vagy éberség?
A Hungexpo nyílt páros versenyének elsı fordulójában kaptuk a következı lapokat:
Osztó: Dél, általános bell
Észak
♠ A9543
♥ D86
♦ B10
♣ DB8
Nyugat
♠ KB87
♥ 10
♦ AK94
♣ A743

Kelet
♠ 106
♥ AB972
♦ D52
♣ 1052
Dél
♠ D2
♥ K543
♦ 8763
♣ K96

Vannak kezek, amelyeket nem lehet túllicitálni. A lapok elrendezıdése olyan rejtett
lehetıségeket tartalmaz, amelyek nem deríthetık föl a licit folyamán. A sport (eredeti
jelentése szerint passzió, szórakozás, idıtöltés) szeretı bridzsezık persze mindent
megtesznek, hogy a licitben eljussanak a csillagokig. Mi mással magyarázható, hogy
az itt látható partiban Nyugat mindhárom színét bemutatva végül 3 treff lett a
felvétel? A mezınyben akadtak káró, kır és szan felvételek is, buknia csak két
felvevınek sikerült.
Észak az adu dámával támadott, és a felvétel vonata nyílegyenesen(?) robogott a
logika sínpárján: a felvevı ütött az ásszal, kır ász, kır lopás következett, le az
asztalra a káró dámával, kır lopás, káró ász, majd király, amelyet Észak ellopott a
treff nyolcassal, és kihívta a treff bubit. Miután ütésben maradt, jobb híján a pikk
ásszal, majd kis pikkel folytatta. Nyugat ütötte Dél dámáját, a magas káró kilencesre
és pikk bubira eldobta a kırjeit. A kimagasodott adu tízes a teljesítést jelentette. Szép
lejátszás, el is nyerte méltó jutalmát, 15 pont a lehetséges 48-ból. Vajon a védık
szerezhettek volna ennél többet is?
Igen. Például, ha Dél átüti partnere bubiját az alábbi állásban, és káróval kiszáll (erre
elmegy az asztal egyik pikkje), Nyugatnak a pikket kézbıl kell bontania. A pikk
visszahívás kihajtja az asztal aduját, és Dél kır királya és aduja is üt: egy bukás.
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Észak
♠ A9543
♥–
♦–
♣B
Nyugat
♠ KB87
♥–
♦9
♣7

Kelet
♠ 106
♥ B9
♦–
♣ 105
Dél
♠ D2
♥K
♦8
♣ K9

Javítható még az ellenjáték? Messzire tekintı ellenjátékos nem lop rutinból az adu
nyolcassal, hanem félreáll a bubival az útból (már érdemes volt befizetnie a nevezési
díjat, pedig a rendezés elég döcögısre sikeredett, ennek ellenére nem távozik üres
kézzel), és az ábrán a bubi helyett a nyolcassal elfogja az asztal aduit. Dél lehívja a
kır királyt is, és káróval kézbe teszi a felvevıt. Két bukás. Ha Délnek nincs adu
kilencese, akkor üt a királlyal, és egy bukás a fentiek szerint.
Lássuk, javíthatja-e a felvevı az esélyeit! Ha a káró lopás után Északnak nem volna
aduja, a felvétel roboghatna a maga útján. Emiatt ki kell hagyni a kezdı adu hívást
(pedig a rutin azt diktálja, ne hagyjuk ki, mert lopásokra van szükségünk), és akkor
mégis Északnak kell megbontania a pikket. Három treff egyenlı.
Mondom, vannak kezek, amelyeket nem lehet túllicitálni.

♦

Szeretnénk ezúton is köszönetünket kifejezni a PRINTTECH-nek és Fogaras
Andrásnak, amiért lehetıvé tette, hogy a Heti Pesti Bridzslapok 4. száma megjelenjen
nyomtatásban.
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Szalay György

Magyar bridzsmesék VIII.
Zöld ulti
– avagy kétszer ugyanabba a folyóba –

A párosverseny elsı napján a csapatgyızelem és a hajnali lapszerkesztés
fáradságával játszottam a végig fix helyen ülı Szilágyi–Zöld páros ellen (akik végül
nyertek, ezúton is gratulálok nekik!) a kibicek karéjában.
Az elsı leosztásban Szilágyi mansban 3 treffel kezdett, körpassz. Partnerem kiváló
indulása után megbicsaklott az ellenjáték, végül László 110-et skribálhatott a
szkórlapra.
A második leosztásban ez volt a kezemben: ♠ B5 ♥ A63 ♦ 7 ♣ KB98765. Általános
bellben harmadik helyen most én indultam 3 treffel, amit körpassz követett.
Khm…mégis lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni?
Az alábbi lapokból kellett teljesíteni (a leosztás +90 fokkal elforgatva):

Észak
♠ A7432
♥ D98
♦ A10432
♣-

Dél
♠ B5
♥ A63
♦7
♣ KB98765
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Szilágyi a kır ötössel
(harmadik/legkisebb) támadott. Némi
gondolkozás után úgy döntöttem,
hogy két szempont is amellett szól,
hogy kicsit tegyek: a feltétlenül
szükséges aduvégjátékhoz
elengedhetetlen, hogy ne most legyek
kırrel asztalon, továbbá eleve dupla
esély, hogy kisfigura (tízes vagy bubi),
mint király alól kezdett ellenfelem.
Innen gyorsan pörögtek az események:
kır nyolcas-bubi-ász.
A káró ász után kárót loptam az adu
kilencessel, majd kırt hívtam a
kilenceshez, amit a király ütött, kır
vissza, káró lopás, pikk ász és újra
kárót hívtam ebben a helyzetben:

Szilágyi László

Észak
♠ 7432
♥♦ 104
♣-

Dél
♠B
♥♦♣ KB765
Zöld Ferenc a káró királyt tette, én természetesen a treff hatossal loptam, Szilágyi
felüllopott az ásszal, lejátszotta a pikk királyt, majd kiszállt pikkel. Zöld elélopott a
dámával, felülloptam. Lehúztam a magas treff bubit. A tizenkettedik ütésben az adu
hetest Kelet megütötte a tízessel, a tizenharmadik ütésben pedig a treff négyest
hívta, melynél volt nálam egy fokozattal nagyobb: eredetileg legkisebb adum, az
ötös.
Ulti, treff ulti. Ami persze nincs. A francia kártyában a treff fekete, mire azonban a
licitdobozba ér a szín, kizöldül. Lehet ennél stílszerőbb helyzetben megvalósítani?
(Elismerés jobb oldali ellenfelemnek, hogy értékelte a helyzet komikumát!)
Újabb 110. De szerencsére nem gátfutás.
Ez volt a teljes kiosztás:

9

HETI PESTI BRIDZSLAPOK ♦ Magyar Kupa ♦ 2009. március 16-17.
.
Észak
♠ A7432
♥ D98
♦ A10432
♣Nyugat
♠ K986
♥ 10754
♦ K65
♣ A3

Kelet
♠ D10
♥ KB2
♦ DB98
♣ D1042
Dél
♠ B5
♥ A63
♦7
♣ KB98765

Párkapcsolat
Vékony György

A titkos összetevı
A BBF-en idén csak a csapaton játszottam, de azért napközben böngészgettem az
elızı este partijait. Néztem, mire vezethet valami ésszerő licit, ellen- és
felvevıjáték (néha katasztrófához – igyekszem becsületesen játszani), majd persze
megnéztem a frekit is. Így akadtam a vegyespáros 18. partijára.
Észak
♠ KB1073
♥ A1098
♦ K54
♣6
Nyugat
♠ 62
♥ KD7
♦ B93
♣ KDB102

Kelet
♠ 98
♥ 532
♦ 10872
♣ 9853
Dél
♠ AD54
♥ B64
♦ AD6
♣ A74
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Nagyon jó kis 6 pikk lehet a két lapból,
belicitálni még csak-csak lehet, de
kilicitálni szinte lehetetlen. Naná, hogy
kíváncsi voltam, kik vették fel! Majd
jót derültem:
Csipka Szilvia–Magyar Péter, Mezei
Katalin–Honti László, Ormay
Krisztina–Marjai Péter, Retteghy
Orsolya –Marjai Gábor, illetve egy
számomra (még) nem ismert pár:
Fischer Andrea–Bakó Dániel. Az elıbbi
négy páros alapján jöttem rá arra, hogy
bizonyos szlemek bemondásához az
átlagosat meghaladó
partnerkapcsolatra van szükség...

Csipka Szilvia

Orákulum
Gulyás Dániel

A GPI jelenti
A múlt heti Hungexpo Open után ismét kupafordulóra került sor. A jövı héten a
Magyar Kupában már a 8 közé jutásért játsszák le a második félidıket, míg a
Budapest Kupában máris a 4 közé jutás a tét. Lássuk, hogy sikerült eddig a palantír
munkája!

Magyar Kupa
Fecni–Bóc: meglepetés készülıdik, hiszen a félidıt szorosnak véltem, de a Bóc már
26 ponttal vezet. Azért ne feledjük, ez még csak félidei eredmény, simán megfordulhat az
állás, különösen, ha a Fecni fiatal sztárjai a játékra koncentrálnak, és nem másra.
Izobau–Pikk Dáma: Úgy tőnik, hogy prognózisommal ellentétben mégis jól
választott az Izobau, hiszen máris 33 pont az elınye. Itt is meg kell azonban említeni,
hogy még csak félidı van, és a kártya (sarka) gömbölyő. Lehet, hogy az Izobau már
csak a meccsvégi mezcserére vár?
Szalay–Dienes: a relézésben megfáradt nézık hamar otthagyták a mérkızést, pedig
itt fordult meg a legtöbb IMP! Ráadásul a Dienes sokat faragott jelentıs hátrányán, 26
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pont ledolgozható, ha hozzák a második negyed játékát. Ennek dacára a Gömb
szerint az esélyes nyer.
Royston–Interface: Itt is remekül tippeltünk, hisz régi kedves csapatunk elınyét
mutatja a tábla. Szintén behozható azonban a hátrány, tehát vigyázat, ne tegyük fel
erre a tippre minden megtakarított svájci frankunkat forintunkat!
ELTE–Kova: talán kevesen követik ezt a meccset, ahol két meglepetéscsapat játszik,
és ennek megfelelıen szoros is az állás. Itt is remekül sikerült tippelnünk – eddig!
Elastron–Sztaki: Úgy látszik, a Gömb itt sem foghat mellé, a továbbjutás máris
eldılt. Ha a Gamax kölcsönadja, beszállhat ide is a büfésnéni.
Galim–Vékony: Itt is remekül láttuk, hogy szoros lesz a meccs, lefutottnak azonban
a legkevésbé tekinthetı, mivel az elınyt a vendégekrıl nevezték el.
Gamax–Szigethy: Újabb remek tipp, az N-seprő teszi a dolgát, a különbség tetemes.
A meccs fele ugyan még hátra van, de itt jelentıs formaváltozás kell (mindkét
oldalon) ahhoz, hogy megfordíthassák a vízzel körülvettek.

Fecni (Marjai, Ormay K., Honyek, Retteghy, Zöld)

Fotó: Huczka Hédi

Budapest Kupa
Amilyen remek volt a Magyar Kupa tippsorozata, annyira elfáradt a Gömb, mire a
„kisebbik” kupát kellett megmutassa. Néhány meccset itt is eltaláltunk persze.
A jövı heti menü:
Veréb–Pál: A váratlanul magabiztosan gyızı kicsiny madár újabb gyızelmet arat a
szintén tojásbarát Pál ellen.
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En Passant–Printtech: Nem jött létre a „Kovács úr, csapattársai ellen” rangadó, mert
engedélyt kapott arra, hogy már Kır6. A Printtech gyızelemmel felérı döntetlenje
továbbjutást ért, a Pánczél nem csillogott úgy, ahogy kellett volna, itt is a Sidol
hiánya lehetett a baj. Csak el ne passzantsa most már az elıdöntıt a nyomdász!
Személyes érintettségünk miatt ezúttal a HPI-hez fordultunk prognózisért az alábbi
meccs eredményét illetıen:
Pattron–Kotányi: A precíziós rendszert játszó párok összecsapásában ezúttal nem a
korszerőbb fog gyızni, hanem kis elınnyel a jól bevált régi. A meccset egyébként a Szalka
Juliék által egyedül a mezınyben bemondott kisszlem fogja eldöntetni a Pattron javára.
Wellner-Hegyvidék: Újabb váratlan eredmény született, a Wellner simán verte az
esélyesebb LIRA csapatot, most azonban még nehezebb feladat vár rájuk. De vajon
meg tudják-e mászni a Hegyvidéket? Talán kéne szerzıdtetni egy Hegylakót… A
Gömb az egypetéjőeket mutatja az elıdöntıben.
A jövı héten az MK a negyeddöntıknél, míg a BK az elıdöntıknél fog tartani. Az
izgalmak fokozódnak, várjuk Kedves Olvasóinkat, tartsanak velünk akkor is a
gömbbe tekintésben!

♦
Visszapillantó (tükör)
Kelen Károly

Bridzsélet a Bridzsvilágban
A Bridzsélet 25. születésnapján a Hilton szállóban rendezett versenyen osztották
azokat a lapokat, amelyek azután rejtvényként szerepeltek a Bridge World hasábjain
is. Egyik szerkesztınk észrevette, hogy a Magyar Kupa csoportmérkızéseinek hétfıi
negyedik fordulójában a 7. leosztás kísértetiesen hasonlít arra a játszmára.
http://mezhon.bridzs.hu/9mkeredmeny/9mkfrh21-7.htm
A Rejtvényfejtık Klubjában (Master Solvers’ Club) – amelyben a legjobb amerikai
mesterek adnak tippeket a különféle licithelyzetek megoldására, valami hasonló van
mostanában a Bridzséletben is – Dél lapja általános bellben ez volt: ♠ D107 ♥ 9864 ♦
B93 ♣ AD2.
Nyugat 3 kırrel indítja a licitet, Észak kontrázik, Kelet passzol. Mit csináljon Dél?
A 32 mesterbıl 15, illetve az olvasók 32 százaléka passzolt. (Emlékezetem szerint a
Hiltonban 70 százalék felett volt a passzolók aránya.) Edgar Kaplan, a Bridge World
fıszerkesztıje például így indokolta a döntését: – Passz. Úgy érzem, valószínőbb,
hogy megcsinálják, mint hogy nem, de a többi lehetıség még rosszabb.
A feladványnak utóélete is volt. Alvin Roth (a Dallasi Ászok meg az Eastern Scientific
alapjait adó Roth–Stone-licitrendszer egyik alkotója) levelet írt a lapnak, amelyben
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leszögezte: nem szabad passzolni, mert könnyen lehet szlem, sıt nagyszlem az
Észak–Dél vonalon. És milyen igaza volt! A Hiltonban valami ilyesmi volt a teljes
kiosztás:
Észak
♠ AKB532
♥–
♦ AKD4
♣ 653
Nyugat
Kelet
♠9
♠ 864
♥ ADB7532
♥ K10
♦8
♦ 107652
♣ B1087
♣ K94
Dél
♠ D107
♥ 9864
♦ B93
♣ AD2
A treff impassz ült, és Keletnek három aduval meg öt káróval a kezében tőrnie
kellett, hogy a felvevı a negyedik káróra eldobja a treffjét, majd lopjon az asztalon.
Azaz az aktív vonalon 7 pikket lehetett teljesíteni, miközben Nyugat szépen hazavitt
kilenc ütést a kontrázott 3 kırben!
Idemásolom az elemzést, amelyet 25 éve írtam:
A hazánkban általánosan használt információs kontra elsı közelítésben indító erı
körüli lapot 10-15 pont) és a nem licitált színekben támogatást ígér. De ugyancsak
kontrával kezdik az egy vagy kétszínő és nagy ponterejő (16 felett) kezek
bemutatását is. Ezért hát Észak biztos volt abban, hogy jól licitált, és miután Nyugat
teljesített (ütött hét kırt és két treffet), szemrehányóan nézett partnerére, amiért
benne maradt a kontrában.
De nézzük csak meg Dél kezét. Vajon mit kell licitálnia? A négy kis kır nem bíztat
semmi jóval, Északnak nyilván nincs a színben fogása. Ha a partnernek a szokásos
lapja van a kontrához (négyes pikk és indító erı), a 3 pikk licitnek nincs sok jövıje: a
pikk elosztás nem lesz kedvezı az ellenvonalon, ráadásul a kırt Észak hosszabb
adujával kell majd lopni. Ugyanakkor Keletet lapereje a gém bemondására is
feljogosítaná, ha történetesen négyes lenne a pikkje. Mindenesetre az biztos, hogy
Északnak indító ereje van (hármas magasságon kontrázott), s ez a saját kilenc ponttal
kiegészülve, elég kell legyen a 3 kır megbuktatásához. Márpedig 200 pont páros
versenyen, amikor valószínőleg nem tudunk gémet teljesíteni, több mint elfogadható
eredmény.
A 4–3–3–3 elosztású lapot kezében tartó Kelet nehezen látja át, hogy egy különleges
játszma részese, amelyben az ellenfél annak ellenére teljesíti 3 kırös vállalását, hogy
Észak–Délnek nagyszlem van a lapjában!
Van azonban a dolognak egy másik oldala. Nyugat bellben indult 3 kırrel. Színe
nyilván erıs hetes szín, amelynek elosztása az asztal körül 7–4–1–1 vagy 7–4–2–0. A
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Dél kezében lévı 4–3–3–3 pedig nem átlagos elosztásokra utal – mint általában –,
hanem a többiek „kezében dúló vihart” egyensúlyozza ki.
Aki ismeri a szimmetriaszabályt, és hisz is benne, nem kockáztathatja meg a
kontrázott 3 kır lepasszolását, mert szinte biztosra veheti, hogy a felvevı teljesít. E
szabály szerint ugyanis a színek és a játékosok kezének elosztása meglepıen gyakran
összefüggést mutat. És ha ez erre a játszmára igaz, akkor Nyugatnál a kır
kiosztásának megfelelıen valószínőleg 7–4–1–1 vagy 7–4–2–0 elosztású lap van,
négyes színe pedig könnyen lehet 4–3–3–3-ban az asztal körül, hiszen ez meg Dél
lapját követheti! Akkor pedig éppen annak a veszélye áll fönn, ami az adott
játszmában történt: a felvevı hosszú színe hét ütése mellé kettıt szerez a
mellékszínében!
Igen ám, de ha Dél eljut is idáig a gondolkozásban, még mindig ott a kérdés, hogy
mit licitáljon? Az „utólag okosok” azt mondják: Bármit, csak passzt ne! S az adott
leosztásban igazuk van, hiszen ha akár félreértés következtésben is, de Észak–Dél
bemondja a 7 pikket, vonalelsı lesz.
Én azt gondolom, hogy Dél legjobban teszi, ha abban reménykedik, partnerénél az
információs kontra erıs változatát találja (a fentiek szerint erre jó oka is van, hiszen
valószínő, hogy Északnál van egy hosszú szín), és 3 pikk licittel lehetıvé teszi
számára, hogy bemutathassa a lapját.
Ezzel tehát megtaláltuk a megnyugtató megoldást? Természetesen nem. Egyrészt
nyilván sokan nem értenek egyet az eddigi okfejtéssel, másrészt a játszmához van
kulcsa Északnak is.
Nyugat kizárása után ı is megoldhatja a helyzetet. 3 pikk licitje ugyan nem jöhet
szóba, mert ha jó lapot mutat is, passzolható, márpedig a partner legcsekélyebb
segítsége elég lehet a gémhez.
Ám van egy keveset emlegetett, de a mesterjátékosok között általánosan elfogadott
szabály: az ellenfél kizárása után a másik vonalon már nincs értelme kizáró licitet
alkalmazni.
Ennek megfelelıen a hiltonbeli játszmában Észak legjobb licitje: 4 pikk. Sokan úgy
érezhetik, hogy ez a bemondás elvágja az esetleges szlem felderítésének útját. Az
ilyen helyzetekben azonban a partner minden gyorsütését helyesen tudja értékelni
Az adott esetben például Keletnek könnyő dolga van. Jó pikk segítségével, külsı
színő (s ha a király hiányzik a vonalról, nagy valószínőséggel jól fekvı)
nagyvillájával, a partner rövidségét biztossá tevı négy kis kırjével feltétlenül kell
egyet lépnie a szlem felé: 5 treffjére Nyugat 5 kárót, majd az 5 pikkre nyilván 6 pikket
fog licitálni.
A III/III jelenti: Érdemes megnézni a 75 (vagyis legalább 150 pár vett részt egy alkalmi
versenyen 1983-ban!) asztalon játszott leosztás eredményeinek összesítését: Észak–Dél három
helyen játszott 6 pikket tizenhárom ütéssel (1010), hat asztalnál tizenkét ütéssel (980) Egy
pár 3 szant teljesített négy szürrel (520), hatan 4 pikket három plusszal (510). Harminckét
felvevı csak tizenkét ütést vitt haza a 4 pikkben (480), hét meg csupán tizenegyet (?) ütött
(450). Négyen játszottak 3 pikket, és egyikıjük sem választotta az optimális felvevıjátékot
(230). Két Kelet–Nyugat elbukta (?) a kontrázott 3 kırt, egy pedig 4 kırig merészkedett (200).
Két Észak–Dél választotta az érthetetlen 4 treff felvételt, az egyik hármat (150), a másik
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négyet (200) bukott. Öt Kelet–Nyugat teljesített kontrázott 3 kırt (–730), hatot pedig már a 2
kırben (!) megkontráztak (–870).
Tehát, akik kihagyták a szlemet, és nem találták el a legjobb felvevıjátékot (a 4 pikkben csak
tizenkettıt ütöttek), még mindig csaknem hatvanszázalékos eredményt értek el ebben a
játszmában.

Rejtvény
Múlt heti feladványunk a következı volt:
Osztó: Nyugat, általános mans
Észak
♠ 93
♥ AD852
♦ AKB
♣ A87

Dél
♠ AK
♥ 10643
♦ 1072
♣ KD104
Nyugat „haladó konzervatív” stílusú gyenge kettes 2 pikk indulására Észak
kontrázott, Kelet megemelte partnerét, majd 4 kırt mondtunk, a partner 5 kırjére
pedig 6 kırt. Nyugat pikk dáma kezdésére kellett tervet kovácsolni.
Egyetlen helyes megfejtés érkezett, Zábrádi Gergely olvasónktól (ezúton is
gratulálunk), aki a következıket írta:
A terv a következı: szeretnénk ütni négy kırt, két pikket, és összesen hatot az olcsó
színekben. Ez utóbbiak mőködnek, ha három-három a treff vagy esik a rövid bubi vagy,
ha annál van a káró dáma, akinél a hosszabb treff (ez esetben beszorítjuk), illetve, ha esik
a káró dáma. Sıt, ha Keleten ötödik (vagy hatodik) treff bubi van, idıben kiderül, és el
tudjuk fogni. Erre jócskán nagyobb az esély, mint 50 százalék (75 körül van, ha jól
számoltam, de ez is inkább alsó becslés, mert a hosszú pikk miatt valószínőbb, hogy
mindkét minort Kelet tartja). Tehát a kırt játszhatjuk biztonsági egy vesztıre: kis kırt
hívunk az ász felé, és csak akkor adunk impasszt a dámával, ha Nyugat a bubit adja,
egyébként bemegyünk az ásszal. Utána, ha kell, visszajövünk pikkel a kezünkbe, és
elszöktetjük a kır dámát. Így persze elveszítjük az elöl lévı kır király-kilences, illetve
király-hetes biztos teljesítési sanszát, de még ez esetben is jó eséllyel mőködnek az olcsó
színek. Viszont, ha Keleten szingli a kır király, akkor ezzel a játékkal a többi laptól
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függetlenül teljesítünk: ha esett, lehúzzuk a kır dámát és pikk királyt, majd kárót hívunk
az ászhoz. Ha Nyugat kimutat, rögtön kényszerhívásba hozzuk a kır bubijával. (Ha belop,
még jobb.) Hívhat doblopot, vagy megadhatja a treff impasszt. Ha Nyugat adott kárót,
akkor legfeljebb három treffje lehet, és a treff vagy húz, vagy Kelet beszorul az utolsó
kırre az olcsó színekben. Mert ha Nyugat tudja tartani a kárót, akkor a treffje legfeljebb
szingli lehet, ami kiderül a király meg az ász lehúzására, és elfogjuk a bubit.
Ez így azért jobb, mint a kır impassz, mert nyerünk kb. hat százalékot a hátulról
esı szingli királlyal, amit viszont vesztünk, az két elemi 2-2 (<13%), de ennek csak kb. a
25 százaléka, mert még ez esetben is kb. 75 százalékkal mőködnek az olcsó színek.
Szóval ez kb. három százalékkal jobb, mint az impassz kırben.
Ja, és ha kiszámoljuk, és azt látjuk, hogy Kelet tartja a treffet, Nyugatnak meg négyes
kárója volt (így szingli kırje, ami persze figura, mert egyébként nincs sanszunk), akkor
mégis hozzá képzeljük a káró dámát, és impasszt adunk.
Esetleg elgondolkozhatunk azon, hogy ha Nyugat a kilencest adja az elsı kırre, akkor is
impasszt adjunk a dámával. De ekkor esetleg el kell majd találnunk, hogy B97-bıl vagy
97-bıl trükközte be a kilencesét. Talán dubló kilences-hetesbıl inkább rak kilencest, mert
a B97-bıl ütést adhat, ha beejtjük a szingli királyt. A legjobb biztosan az, ha gyorsan
játszunk, és csak akkor kezdünk el gondolkozni, ha már Nyugat adott valamit a kis
kırünkhöz.
Harangozó László hasonló módon járt el: az adu kiadása után beszorította Keletet az olcsó
színekben. A BM csak szkórlapon, a nevek feltüntetése nélkül jelentett ezúttal. A bemondott
szlemet a Harangozó, a Royston, a Vékony és Pauncz csapat Észak–Délen ülı párja
teljesítette. Ezek voltak a lapok:

Észak
♠ 93
♥ AD852
♦ AKB
♣ A87
Nyugat
♠ DB10852
♥ 97
♦ 654
♣ 96

Kelet
♠ 764
♥ KB
♦ D983
♣ B532
Dél
♠ AK
♥ 10643
♦ 1072
♣ KD104
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Heti feladvány
Észak
♠ D1085
♥ AK10
♦ AB
♣ 9653

Dél
♠ A7
♥ 75
♦ D1062
♣ AKDB4

Pároslicitben 6 treffig jutottunk, adu indulásra kell Dél számára játéktervet készíteni.
A megolodásokat a szokásos címre - mailto:heti.bridzs@gmail.com – várjuk,
lehetıleg lapzártáig.

♦

♦

♦

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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