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Fel a fejjel! 

 
 
Múlt heti pszicho-számunk nagy sikert aratott nemcsak a bridzsezık között, de 
terapeuta-körökben is. A kellemetlen élmények feldolgozásának hatékony eszköze 
lehet, ha beszélünk, vagy írunk róluk. És a bridzsezık legkellemetlenebb élményei – 
jó esetben – saját hibáik. S szerencsénkre, a hibák megírása nemcsak elkövetıik lelkén 
könnyít, de a többiek épülésére is szolgál. Ez a hét viszont megint nem a nagy mea 
culpázások ideje, legalábbis a Magyar Kupa résztvevıi számára, ahol a legjobb négy 
közé jutásért folytatott mérkızések félidejénél járunk. Most még nehéz volna 
megnevezni azokat a partikat, amelyeket ha megoldunk, másképp alakul a 
végeredmény... 
Örömteli esemény számunkra, hogy a BridgeBase magyar szervezıi (és a lelkes fiatal 
operátorok) jóvoltából a Galim–Gamax elsı és a Royston–Szalay második félidejét 
élıben közvetítettek az interneten. A külföldi kommentátorok által közvetített 
mérkızéseket több százan követték élıben. Persze, az eddigi csúcsot, az OCSB 
döntıjének a BBO-s közvetítését, sem a játék színvonalában, sem a nézıszámban 
nem sikerült megközelíteni, de azért szégyenkeznünk sem kellett egyik miatt sem. És 
hogy a magyarok játékára manapság odafigyelnek, mutatja az is, hogy a legnagyobb 
példányszámú norvég napilap épp e hét szerdáján közölt egy leosztást az OCSB 
döntıjérıl Jon Sveindal tollából. 
Félidı lévén Orákulumunk nem osztotta meg velünk, hogy mit lát gömbjében – 
valójában az eddig lejátszott félidık alapján a Magyar Kupában csak egy meccsen 
kell jobban izgulni –, a Budapest Kupában viszont már a döntı következik – a 
Printtech és a Hegyvidék között –, amelyrıl szívesen meghallgattuk volna. Így a 
(maga)biztos jóslatok helyett marad a szimpla esélylatolgatás. Nem úgy a Káró és a 
Treff kupában, ahol a KO szakasz beköszöntével egy ifjú jós sietett segítségünkre az 
eredmények elırejelzésében. 
Konklúzió: próbáljunk meg boldogok lenni legalább keddig (héfıig), azután meg 
majd újra írásba fojthatják bánatukat azok, akiknek segít. 
 
      A szerkesztık 
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Magyar Kupa 
 
 

Szalay György 
 

A hét mérkızései 
 
Hat kicsi indián (és két néger) 
 
 
A Magyar Kupa budapesti ága a végjátékhoz érkezett: ezen a héten játszották az 
országos döntıbe jutásról határozó 64 leosztásos mérkızések elsı félidejét. 
Pontosabban csak három összecsapásra került sor kedden, mivel az Izobau-Bóc 
mérkızést elhalasztották. Az alábbiakban a három megmaradt mérkızésre (ELTE–
Elastron, Galim–Gamax, Royston–Szalay) fókuszálunk, idınként kitekintve a 
Budapest Kupában elırehozott döntınek is beillı elıdöntıre, a Hegyvidék–Kotányi 
összecsapásra. 
Az elsı, gyakorlatilag érdektelen leosztás után (a Gamax és az Elastron 
többletbuktatásokkal szerzett 2-2 IMP-t) az osztógép belecsapott a lecsóba: 
 
2. leosztás. Osztó: Kelet, Észak–Dél bellben 

 
  Észak 
  ♠ - 
  ♥ 109 
  ♦ AB92 
  ♣ DB98752 
Nyugat    Kelet 
♠ KDB10764   ♠ A9832 
♥ A   ♥         ♥ 832 
♦ KD103   ♦ 874 
♣ K    ♣ 103 
  Dél 
  ♠ 5 
  ♥ KDB7654 
  ♦ 65 
  ♣ A64 

 
 
A Galim–Gamax összecsapáson a zárt teremben Kemény (Galim) nem indult el 
Keleten, Nikolits régivágású 3 kır indulására Gál Péter 4 pikkel szólt közbe, 
körpassz. Megbicsaklott az ellenjáték, 11 ütés. Galim: +450. 
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A nyílt terem licitje: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Homonnay Gellér  Winkler Szalka T. 
    2 ♦*  2 ♥ 
4 ♠  5 ♣  passz  passz 
kontra  körpassz   

 
* multi, gyenge kettes valamelyik nemesben 
 
A pikk ász kezdést Gellér János ellopta, majd lejátszotta a másik fekete ászt. Szür ott, 
szür itt, +950 a Galimnak, ezzel 16 kövér IMP. 
A Royston–Szalay mérkızésen a nyílt teremben majdnem lemásolták a másik 
mérkızés licitjét, csak az volt az eltérés, hogy Argay Északon passzolt és Délen Kelen 
Károly mondott 5 kırt. Nyugat kontrázott, Kelen káró király kezdés után szingli 
királyt fogott. Royston: +850. 
A zárt termi licitek is megegyeztek (a szimmetria szabálya?) Trenka kizárására a 
Royston kapitánya 4 pikkel szólt közbe. Nem lett szür Hajdu gémjében, így „csak” 
420 pontot és ezzel 15 IMP-t szerzett csapata. 
Gyakori eset a több mérkızésen lejátszott játszmáknál, hogy hol nagy 
pontkülönbség, hol „unalmas” húzó a vége. Az ELTE–Elastronon mindkét asztalon 
50-ért bukott egyet az 5 pikkben. 
 
A zárt terem licitje: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Tichler  Kovács M. Poór  Csepeli 
    passz  1 ♥ 
kontra  passz  1 ♠  4 ♥    
4 ♠  5 ♣  passz  passz 

 5 ♠  körpassz 
 
A Budapest Kupa rangadóján Kotányiék kezdtek 11 IMP-vel: a névadó Szabó 
Csabával a nyílt teremben kontrázva buktatta az 5 pikket (+100), míg Marjai P.–
Gulyást a zárt teremben hagyták 4 pikket játszani és teljesíteni. +420+50 = 470, 10 
IMP. 
 
A BM jelenti: a két nagy Észak–Dél írásról már beszámoltak informátoraink (14,5, illetve 
13,8 keresztpontért). Tíz esetben Kelet–Nyugat 5 vagy 6 pikket bukott (simán vagy 
kontrázva: 4-5 IMP-ért). A 13 gémteljesítés 5 vagy 6 IMP-t hozott a konyhára. 
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Galim–Gamax (Gellér–Szalka, Homonnay–Winkler)  (fotó: Huczka Hédi) 
 
Úgy látszik, a szvinges partik párban járnak. 
Mit licitájunk bellben mans ellen az alábbi lapokkal: ♠ 762 ♥ AK872 ♦ 65 ♣ K104, 
amennyiben partnerünk második helyes természetes 1 káró indulására közbeszólnak 
1 kırrel? 
Lapunk szakértıi szerint a 2 szan a legjobb mondás: ez lehetıséget ad partnerünknek 
gémet mondani bármilyen többletértékkel. Természetesen 2 szan vagy gyenge lappal 
és gyenge, de hosszú káróval 3 káró is lehet a vége. 
 
Ez volt a teljes kiosztás: 
 
3. leosztás. Osztó: Dél, Kelet–Nyugat bellben 

 
  Észak 
  ♠ DB8 
  ♥ DB1095 
  ♦ K83 
  ♣ A2 
Nyugat    Kelet 
♠ AK95   ♠ 762 
♥ 6   ♥         ♥ AK872 
♦ AD1097   ♦ 65 
♣ B53    ♣ K104 
  Dél 
  ♠ 1043 
  ♥ 43 
  ♦ B42 
  ♣ D9876 
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A Galim–Gamaxon Kemény kissé visszafogott 1 szanjából nem lett baj, mert Gál 
Péter bátran 3 szant mondott. Dr. Winkler csapdapasszra készülhetett, de partnere 
újranyitó kontrája után eléggé érthetetlen módon meggondolta: 1 szant licitált. 
Kır kezdés után mindketten kilenc ütést vittek haza, +600, –150; 11 IMP a Galimnak. 
Tévedni fog az Orákulum? 
A Royston meccsén a zárt teremben a hazai csapat kihagyta a gémet, míg a nyílt 
teremben Dumbovich szintén 1 szant mondott, de alkalmi partnere 2 szanjára 
természetesen gémet mondott. Neki sem esett nehezére teljesíteni, 11 pontot 
szerezvén csapatának, akik kiegyenlítették ezzel hátrányukat. 
Az ELTE–Elastronon mindkét csapat bemondta a bellgémet – meglepı módon a 
javasolt licitmenettel –, azonban mindketten elbukták a felvételt! Fura húzó. 
 
A BM jelentése szerint négy felvevı bukott gémet (–7 IMP), míg hatan teljesítettek (+7,6). 
 
Hol vannak a szlemek? – aggódhattak játékosaink. Nem kellett sokat várniuk. 
 
12. leosztás. Osztó: Nyugat, Észak–Dél bellben 

   
Nyugat    Kelet 
♠ KD94   ♠ A73 
♥ 10   ♥         ♥ ADB862 
♦ AK53     ♦ DB92 
♣ K1094   ♣ - 
   

 
A Royston–Szalay mérkızésen Hajdu–
Mráz reléprecíziósban a képen is 
látható módon bemondta (ahogy 
jósunk jövendölte!), de mégsem tudtak 
ezzel pontokat szerezni, mivel a nyílt 
teremben Dumbovich is 1 káró – 1 kır 
– 1 pikk – 2 treff (gémforsz) – 2 szan 
után Kelet lapjával 6 káróra ugrott. Két 
szép 920, de pont nem cserélt gazdát. 

Relé relé hátán  (fotó: Huczka Hédi) 
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Az ELTE–Elastronon a zárt teremben Tichler különleges multi 2 káróval indította 
Nyugat kezét, majd némi relézés után 6 káróban lett felvevı. Adu indulás után maga 
is hívott még egyet, majd körbengedte a kır tízest: 920. A nyílt teremben Honti–
Linczmayer lemásolta a sztenderd szlemlicitet. Újabb húzó. 
Ugyanígy licitált Kemény–Gál (Galim), de náluk ez úgy hozott 10 IMP-t, hogy 
Homonnay még jól is döntött a felvevıjátékban. A kicsit „ziás” licitmenet ugyanis az 
alábbi volt: 
 

Nyugat Kelet   
Homonnay Winkler  
1 ♠*  2 ♥    
3 ♣  3 ♠   
4 ♠**  5 ♣***   
5 ♦***  5♠ körpassz 
 
* Kell valami különleges! 
**  azért ami elég, az elég! 
*** kulcslicitek 
 

Káró kezdés és a kır király kiüttetése utáni káró folytatásra a Gamax 
kapitányának el kellett találnia az adut a teljesítéshez. Pikk király, majd ász. Észak 
a második menetben a tízest tette, Homonnay impasszolt a kilencessel. 480 és –10 
IMP, mivel ezek voltak a lapok: 

 
  Észak 
  ♠ 102 
  ♥ 943 
  ♦ 1087 
  ♣ AD873 
Nyugat    Kelet 
♠ KD94   ♠ A73 
♥ 10   ♥         ♥ ADB862 
♦ AK53     ♦ DB92 
♣ K1094   ♣ - 
  Dél 
  ♠ B865 
  ♥ K75 
  ♦ 64 
  ♣ B652 

 
Hat lehetıség közül öt bemondott és teljesített szlem; azért nem véletlen, hogy ezek a 
csapatok játszották a negyeddöntıt, mivel az egész mezınyben alig volt több szlem, 
mint gém. A Kotányi–Hegyvidéken is a gémet húzták ki. 
 
Sztrapkovics László arról informálta a Szervezetet, hogy a más körökben kiváló eredménynek 
számító teljesített 6 káróval csapata pontokot vesztett; mivel a Vékon –Dörnyei Zs. pár a 



HETI PESTI BRIDZSLAPOK ♦ Magyar Kupa ♦ 2009. március 30-31. 
 

 7 

mezınyben egyedüliként 7 káróra vállalkozott és kır lopimpasszal teljesített, 12,7 
keresztpontért. 
 

 
Royston–Szalay (Szappanos–Zoller, Dumbovich–Szalay)   (fotó: Huczka Hédi) 

 
Gulyás–Marjai (Kotányi) viszont a következı leosztásban a megfigyelt meccseken 
egyedüliként mondta be a szlemet – relében (tudják, a szlemek is párban járnak): 
 
13. leosztás. Osztó: Észak, Általános bell 

 
  Észak 
  ♠ 9874 
  ♥ 1052 
  ♦ D75 
  ♣ AD7 
Nyugat    Kelet 
♠ AD1052   ♠ KB 
♥ AK97   ♥ D8 
♦ A109     ♦ KB32 
♣ B         ♣ K10843 
  Dél 
  ♠ 63 
  ♥ B643 
  ♦ 864 
  ♣ 9652 

 
Ez a bravúr rajtuk kívül a BM jelentése szerint csak két vegyespárnak sikerült: Vass K.–
Welker O. (Kova) és Böszörményi–Karajannisz (Pattron) teljesítménye 13 IMP-t hozott. 
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A 15. leosztásban egy jóesélyő bellgémet lehetett (volna) bemondani. A Magyar 
Kupában szereplı hat pár közül ez egyedül Bárczy–Trenkának (Szalay) sikerült. 10 
IMP.  
A kiosztás: 
 
Osztó: Dél, Észak-Dél bellben 

 
  Észak 
  ♠ A 
  ♥ 93 
  ♦ AK9653 
  ♣ KD96 
Nyugat    Kelet 
♠ KD1097   ♠ 432 
♥ K85   ♥         ♥ AD104 
♦ D8      ♦ 72 
♣ B103   ♣ 8754 
  Dél 
  ♠ B865 
  ♥ B762 
  ♦ B104 
  ♣ A2 

 

 
Royston–Szalay (Trenka–Bárczy, Hajdu–Mráz)   (fotó: Huczka Hédi) 

 
A félidı utolsó (16.) játszmájáról részletesen olvashatnak lapunk 14. oldalán. Most 
csak a száraz tények: Homonnay bukott, Gál töredéket teljesített; 6 IMP-s Galim-
írással gyakorlatilag döntetlenre jöttek fel. 
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Az ELTE–Elastronon kihúzták a töredéket, maradt a döntetlen. A Royston–Szalay 
mérkızésen a vendégcsapat játékosa teljesítette a bellgémet, míg a zárt teremben 
Bárczy–Trenka mans 3 szannal elımentett. +620, –100, 11 IMP, így itt már 28 pont 
volt a különbség. 
A második negyedben úgy tőnt, az osztógép ott folytatja, ahol (reklám)szünet elıtt 
abbahagyta: 
 
17. leosztás. Osztó: Észak, általános mans 

 
  Észak 
  ♠ 109642 
  ♥ B 
  ♦ K973 
  ♣ B97 
Nyugat    Kelet 
♠ AB5               ♠ KD83 
♥ 1098     ♥ A3 
♦ 542     ♦ AD1086 
♣ 6543   ♣ A10 
  Dél 
  ♠ 7 
  ♥ KD76542 
  ♦ B 
  ♣ KD82 

 
Általában 4 kır kontra volt a felvétel, két bukással. Azonban Trenka teljesítette a 3 
kır kontrát, így csapata összeírt két jó partit: +530, + 300, 13 IMP. Poór Keleten erıs 2 
treffel kezdett, majd Dél 4 kırjére a sor végén 5 kárót mondott: két bukás, –100 és 9 
Elastron-IMP. 
Elvileg olyabá tőnik, hogy a káró kezdés után könnyen megszerezhetı a két bukás a 
4 kırben: treff ász – treff, és lop Kelet egy treffet. Míg más folytatásra van kilenc 
ütése Délnek… 
Azonban Dumbovich pikkel folytatta, Zoller mégis jogosan bukott kettıt. 
Kinyomozta, hogy Nyugat elosztása 4=2=5=2, így a nagyobb esélyő Nyugat elleni 
treff tízes-impasszt választotta. És mi a helyzet a két menet treffel? Valóban kettıt 
bukunk, ha nem ismerjük fel a Scissors Coup-t: asztalon ütvén a bubival hívjuk ki a 
káró királyt, és Kelet ásza után dobjuk el blank pikkünket! 

 
A következı leosztásban ismét Bárczy–Trenka jeleskedett: egyedül ık teljesítettek 
gémet, méghozzá a szellemiségükhöz közelálló 3 szant: 
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18. leosztás. Osztó: Kelet, Észak-Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ 9762 
  ♥ 42 
  ♦ AKD107 
  ♣ B9 
Nyugat    Kelet 
♠ AD853   ♠ K4 
♥ 96   ♥         ♥ KB8 
♦ B653     ♦ 42 
♣ 76               ♣ K108543 
  Dél 
  ♠ B10 
  ♥ AD10753 
  ♦ 98 
  ♣ AD2 
 

A 4 kırt játszók (Zoller és Nikolits) treff kezdésre nem találták el a játék menetét 
(elıbbi treffet próbált lopni és kiadott két-két pikket és adut; utóbbi káróra akart 
pikket dobni a kezébıl: Kemény elélopott és nem lehetett elkerülni egy adu és három 
fekete kiadót). A Gamax vesztesége csak 6 pont volt, a Roystoné 12. 
Mit licitál a kedves Olvasó általános bellben az alábbi lapokkal passz – passz –1 pikk 
– kontra után: ♠ 98 ♥ D1074 ♦ KDB98  ♣ 83? 
Úgy véljük, a rekontra a legjobb megoldás, és ennek folyományaként Dumbovich 4 
pikkben kötött ki. Ellenjátékhibával teljesített: +620 és ezzel 10 IMP. Winkler hasonló 
helyzetben (a Gamax gyári párja termet nem, csak égtájat cserélt a szünetben) 
passzolt, majd az ellenfél 2 treffjét követı 2 pikkre is. A játszmában  azért szereztek 
pontokat, mert a másik teremben Gál rekontrája után Kelet 3 szanra ugrott. Ezt nem 
lehetett teljesíteni.  A lapok: 
 

  Észak 
  ♠ B73 
  ♥ A82 
  ♦ 654 
  ♣ B1094 
Nyugat    Kelet 
♠ 98               ♠ AKD1052 
♥ D1074   ♥ 95 
♦ KDB98     ♦ 73 
♣ 83        ♣ A76 
  Dél 
  ♠ 64 
  ♥ KB63 
  ♦ A102 
  ♣ KD52 
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… és újra szlem: 
 
23. leosztás Osztó: Dél, Általános bell 

 
  Észak 
  ♠ A9873 
  ♥ D9 
  ♦ 7532 
  ♣ 102 
Nyugat    Kelet 
♠ 5          ♠ KDB542 
♥ AKB65   ♥ 742 
♦ 108     ♦ AKD9 
♣ DB543   ♣ A 
  Dél 
  ♠ 106 
  ♥ 1083 
  ♦ B64 
  ♣ K9876 

 
A Royston meccsén kihúzták a bukott szlemet (a Dumbovich–Szalay páros elveszett 
a kulcslapkérdés erdejében, míg fımunkatársunk töretlen optimizmusával a kiálló 
kulcslap és adu dáma ellenére szlemet (6 szant!) látott). Újabb szög az ELTE 
koporsójában: Poór–Tichler is 6 szanra vállalkozott: 13 IMP az Elastronnak. 
Az esélyesebb csapatok egyre jobban kezdtek elhúzni, amikor a 28. leosztás került az 
asztalra: 

 
28. leosztás. Osztó: Dél, Kelet-Nyugat bellben 

 
  Észak 
   AKD1076 
  ♥ 1063   

♦ - 
   ♣ 10964 

Nyugat    Kelet 
♠ B42    ♠ 3 
♥ AB9   ♥         ♥ 8542 
♦ B52    ♦ A764 
♣ KD83   ♣ AB52 
  Dél 
  ♠ 985 
  ♥ KD7 

   ♦ KD10983 
   ♣ 7 
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Vicces szimmetria, hogy míg a zárt teremben mindhárom mérkızésen pikk töredéket 
teljesített Észak (az ütésszám 8 és 11 között változott!), addig a nyílt teremben 
egyszer sem tudott teljesíteni.  
Csépán (ELTE) ellen Linczmayer kis kırrel kezdett a 3 pikk ellen: kicsi az asztalról. 
Minarik ütöt a bubival és adura fordult, egy bukás, 100 pont és a zár termi 110-zel 5 
IMP az Elastronnak. 
Gellér (Galim) 4 pikkjét Homonnay nem kontrázta meg, de kır kezdés után ez a 
felvevı sem tudott nyolcnál több ütést hazavinni: 200+140, azaz 8 félkövér Gamax-
pont. 
Szappanosnak (Royston) Dumbovich nem kegyelmezett: természetesen kontrázott a 
4 pikkre, majd egyke adujával támadott! Mivel a felvevı rátette a nyolcast az 
asztalról, mindegy volt, hogy fedek-e a bubival: maradt egy kisebb pikk asztalon, 
mint a kezében a legkisebb. Kontrázott két bukás, –500 és –200: 12 IMP-t vesztett a 
Royston a leosztásban. 
És amikor már úgy tőnt, szinte fölösleges lesz a második játéknap, Szappanos–Zoller 
kitett magáért a „búcsúkörben”: 
 
31. leosztás. Osztó: Dél, Észak–Dél bellben 
 

Észak 
  ♠ 92 
  ♥ 10832 
  ♦ 83 
  ♣ A7643 
Nyugat    Kelet 
♠ KDB1074   ♠ A85 
♥ 964    ♥ D5        
♦ B6               ♦ K1074 
♣ 82         ♣ KDB5 
  Dél 
  ♠ 63 
  ♥ AKB7   

♦ AD952   
♣ 109 

 
Minden más esetben Nyugat 3 vagy 4 pikket bukott, kontra nélkül. Zoller 1 káró 
kezdésére Nyugat 3 pikkel közbeszólt, melyet Dél agresszívan kontrával nyitott. 
Szappanos 4 kırje zárta a licitmenetet. A teljesítés nem okozott nehézséget: a treff ász 
után káró impassz a dámával, majd ász és újabb káró. Nyugat megpróbált elélopni, 
de a felvevınek pont elég jó aduja volt: +620, –50, 11 IMP. 
A Royston jól kezdett és jól fejezte be a mérkızést, a félidıben mégis 55 pontos 
hátránnyal mehetett egy hét pihenıre. 
Az Elastron egy volt közgázos becserelésével bedarálta az ELTÉ-t: itt is 50 pont felett 
van a különbség. 
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A legizgalmasabbnak a Galim–Gamax összecsapás ígérkezik: a lágymányosiak 24 
pont elınnyel várhatják április 7-ét. Következı számunkban erre a mérkızésre 
fogunk fókuszálni, valamint a Kotányit 6 ponttal kiverı Hegyvidék Printtech elleni 
Budapest Kupa döntıjére. 
 
(Köszönetünket fejezzük ki a cikk elkészültéhez nyújtott pótolhatatlan segítségért Kemény 
György, Minarik Gábor, Szabó Csaba és Tichler Krisztián sporttársainknak! És a 
szkórgépnek.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Modern technika...       (Fotó: Huczka Hédi) 
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Kelen Károly 

Nem állítok semmit 
 
Csak kérdéseim vannak. Legszívesebben egymás után mind a négy kezet feladnám 
rejtvényként. Hátha van olyan olvasó, akit nem befolyásol, hogy már belenézett az 
ellenfél (partner) lapjába. 
Itt vannak Észak kártyái bellben mans ellen: ♠ 5 ♥ KD843 ♦ B98 ♣ 9542. 
 

Dél   Nyugat Észak  Kelet 
1 ♠  2 ♣  ? 

 
Mi legyen? 
Lehet, hogy voltak olyan asztalok, amelyeknél, aki ezt a kezet tartotta, passzolt? 
Mondom, ma csak kérdezek. 
Ez van Délnél bellben mans ellen: ♠ AD109832 ♥ B1075 ♦ A♣ 3. 
 

Dél   Nyugat Észak  Kelet 
1 ♠  2 ♣  kontra  3 ♣ 
? 

 
Egyszerő? Tényleg a 4–4-es adut jó választani ezzel a hetes színnel a kézben? Persze, 
ha gyenge, lehet Északnál öt vagy több kır is. Akkor meg nagy a lopás veszélye a 
pikk felvételben...  
Nyugat mansban van bell ellen ezzel: ♠ K7 ♥ A2 ♦ D1032 ♣ KB1086. 
 

Dél   Nyugat Észak  Kelet 
4 ♠  ? 

 
Még egyszerőbb? 
Csak nem fog most beszállni a licitbe? Eléggé veszélyes például a két olcsó színt 
mutató 4 szan? De nem veszélyes-e az élet amúgy is mostanában? 
Keletet hagyjuk békében? Vagy adjunk neki is feladatot? 
 

  Észak 
   ♠ 5 
    ♥ KD843 
    ♦ B98 
    ♣ 9542 

    Kelet 
     ♠ B64 
       ♥ 96 
      ♦ K7654 
      ♣ AD7 
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Dél 4 pikk indulását körpassz követi. Nyugat a treff bubival (sorozat vagy belsı 
sorozat teteje) kezd. Az ászba a felvevı a hármast adja. A káró négyest Dél üti az 
ásszal. Lehúzza a pikk ászt: hetes, ötös. Mit tegyen Kelet, ha egyenes (nagy-
kicsi=páros), mit, ha fordított jelzést játszik? 
És végül hogyan játssza a felvételt a Nyugattal egy térfélen ülı Dél, ha 4 pikk 
indulása után a következı két passzal a tálca érezhetıen lassan jött vissza a másik 
oldalról? 

 
  Észak 

   ♠ 5 
    ♥ KD843 
    ♦ B98 
    ♣ 9542 

 
 
 
 
  Dél 

   ♠ AD109832 
    ♥ B1075     
   ♦ A 
    ♣ 3 

 
Treff bubi kezdés, Kelet átüti az ásszal, és kis káróra fordul. Most?  
De elıbb, ha a treff ász után kır, kırrel asztalra tennék a felvevıt, mi volna az adu 
elméletileg helyes játéka? Pikk a dámához? Vagy pikk a tízeshez? 
Mi? Nem mindegy?  
Ha a bubi van jobbra, a tízes jó, ha a király, akkor a dáma, vagy nem? 
Legalábbis, ha 3–2 a szín elosztása. És ha Nyugatnál szingli figura van? Ugye, hogy 
van különbség a dáma és a tízes kijátszásának hatásfoka között? (A szingli király 
ellen nincs mit tenni: ha tízest viszi, kiadó még a bubi is, de a szingli bubit benyeli a 
dáma!) 
De aki sejti (a lassú passz miatt), hogy balra van a király, nyilván a tízest teszi.  
És aki a harmadik ütésben a kezébıl hív? Rájátszik arra, hogy a kır 2–2: megpróbál 
asztalra jutni, mert onnan akarja hívni az adut? 
Vagy lehúzza az adu ászt, majd a tízessel folytatja, ha eredetileg dubló királyra, és a 
dámával, ha dubló bubira játszik. 
Hát ezért nem mindegy, melyik kártyáját adja Kelet az elsı menet aduba. Ha el tudja 
hitetni a felvevıvel, hogy összesen két pikket kapott az osztótól, akkor az adu dámát 
fogja hívni. Hiszen azt „tudja”, hogy a király Nyugatnál van. 
 
 
 
 
 
 



HETI PESTI BRIDZSLAPOK ♦ Magyar Kupa ♦ 2009. március 30-31. 
 

 16 

Osztó: Dél, Észak–Dél bellben  
 
  Észak 

   ♠ 5 
    ♥ KD843 
    ♦ B98 
    ♣ 9542 

Nyugat    Kelet 
 ♠ K7    ♠ B64 
  ♥ A2     ♥ 96 
  ♦ D1032   ♦ K7654 
  ♣ KB1086   ♣ AD7 

  Dél 
   ♠ AD109832 
    ♥ B1075     
   ♦ A 
    ♣ 3 

 
A maradék kérdésekkel elbíbelıdik az olvasó? 
 
A BM szerint heten játszottak 4 pikket, és hárman teljesítették. Négyen jutottak 4 kırig, 
hárman szőrt is csináltak. Kilencen érték be 3 pikkel – nyilván 1 pikk–2treff–passz(!) után –, 
négyen kilencet, négyen tízet ütöttek, egyvalaki tizenegy ütésig vitte. Hat helyen játszott 
Nyugat, három 3 treff és egy 3 szan egyet bukott, két 3 szan kettıt. 
 

 

 
Anyaggyőjtés             (fotó: Huczka Hédi) 
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Magyar bridzsmesék X. 

 
Egy norvég újság 
Hegedüs Orsolya–Kelen Károly 
 
Emlékeznek Alexra? A Kárókatona hallgatag kapitányára, aki valahol a dél-adriai 
partok mentén vitorlázgatva a helyi hatóságokkal összeütközésbe kerülvén évekig 
ült politikai fogolyként egy roskadozó erıdben. 
„Börtöntársai faragatlan, durva fickók voltak, ezért Alex úgy intézte, hogy ideje 
legnagyobb részét magánzárkában tölthesse. Egy nap külsı munkára rendelték, és 
egy norvég újság erısen győrött példányára bukkant. Késıbb a zárka félhomályában 
az utolsó betőig kiolvasta, ami szép feladat volt, hiszen nem tudott norvégül. 
Egyetlen dolognak volt valami értelme számára, egy bridzsfeladványnak.” (Ottlik 
Géza–Hugh Kelsey: Kalandos utazás a bridzs ismeretlen vizein.) 
A feladvány megoldása egy sima beszorítás volt, ám kezdı lökést adott Alexnek a 
látszólag érdektelen lapokra irányuló beszorításokon való elmélkedésre.  
És most megint! 
Nem tudom, milyen külsı munkáról hozta nekünk valaki a mellékelt norvég 
újságoldalt, de nagyon bosszantott, hogy még a képregények értelmét sem tudom 
kibogarászni! Hatszor hatos sudoku meg kezdıknek való! (Ki gondolná, hogy 
ilyennel jön az Aftenposten, a legnagyobb példányszámú norvég minıségi napilap?! 
Pedig, jó újság, mutatja az is, hogy betartja a szabályt: „Minden rendes lapban van 
bridzsrovat”.) 
 

 

A sakkírás címe volt az elsı, ami 
ismerısnek tőnt föl: Toppscorere. Aha. 
Azután a bridzscikket kezdtük 
nézegetni: To veier til Rom. Na? Elıször 
is, miért nagybetős az utolsó szó? 
Lehet, hogy...? Igen, igen, az olasz 
fıváros nevét kezdtük sejteni benne. 
Biztosan egy Duboin- vagy Lauria-
parti lesz. Na de, akkor miért így 
folytatódik: „Dagens spill er fra finalen 
i det ungarske lagmesterskapet...”? 
Hoppá, a „magyar bajnokság 
döntıjében”, nem? És miután 
kisilabizáltuk az ábrában az E-k meg a 
Kn-ek értelmét (ász meg bubi), 
ismerısnek is tőnt a játszma, a gépünk 
mellett néztük (sıt, kommentáltam – 
KK.), amikor „hıs fiaink” a BBO 
viszonylag népes közönsége elıtt 
rendkívül szoros meccsen eldöntötték 
a bajnoki cím sorsát.
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Osztó: Dél, Észak–Dél bellben 
 

 Észak 
 ♠ 85 
 ♥ B954 
 ♦ 1096 
 ♣ D1072 
 
 Dél 
  

♠ 9 
 ♥ AK87 
 ♦ AKDB52 
 ♣ A4 

 
A licit megfejtéséhez is találtunk kulcsot: kl=tr(eff), sp=p(ikk), ru=k(áró), p. 
r.=k(ör)p(assz). Kár, hogy kırt senki sem licitált, de gyanítjuk, a szerzı h-val jelölte 
volna (a szövegbıl úgy tőnik, „hjerter” lehet a neve).  
 

Dél   Nyugat Észak  Kelet 
2 ♣  2 ♠  kontra  4 ♠ 
5 ♦  körpassz 

 
Kezdés: pikk király („spar konge”) 
 
A felvevı (mi tudjuk, Lakatos Péter) a második pikket lopta a káró bubival. Kétszer 
aduzott, majd lejátszotta a kır ász-királyt. A harmadik kırt Kelet ütötte a dámával. 
Hívhatott volna a dupla sikénbe („dobbeltrenons” nyilván!) pikket, de inkább a treff 
király mellıl játszott el. A felvevı kicsit tett a kezébıl, és az asztalon ütött a dámával. 
Tizenegy ütés. 
„Gyorgy Szalay for vinnerlaget i åpent rom” –, folytatja Jon Sveindal (Gondoljuk: 
„Szalay György, a gyıztes csapat tagja a nyílt teremben”. Hm. Lehet, hogy a rom a 
címben is valamelyik szobára utal?) – „hadde vunnet kontrakten selv om 
kløverhonnørene hadde 
byttet plass!” Na, ne! Az még megy, hogy, „ugyanebben a felvételben” vagy ilyesmi, 
de erre a kløverhonnøre’-re csak annyi lehet a jó magyar válasz, hogy 
megszentségtelenítettétek! 
Szóval Szalay egészen másképpen játszott: a káró bubival való lopás után csak 
egyszer aduzott, majd lehúzta a treff ászt, és treffel jött a dámához és a királyhoz. 
Kelet kárót hívott vissza, amit az asztali kilences ütött. A felvevı a kır bubit hívta, 
Kelet fedett a dámával. Dél ütött az ásszal, „a gondosan megırzött” (Mennyit 
gondolkoztunk Homonnay Gézával, hogyan fordítsuk Ottlik a 
bridzskommentátorok közhelyszerő fordulatain ironizáló angol szóviccét! Lett 
belıle: „gondosan megırölt”.) kis aduját átütötte az asztalon, és megadta a második 
kır impasszt is. Tizenegy ütés. 
És most hirtelen értelmet nyert a cím: Két út Rómába! 
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Ezek voltak az ellenvonal lapjai:  

 
Nyugat    Kelet 
♠ KD1042   ♠ AB763 
♥ 62    ♥ D103 
♦ 43    ♦ 87 
♣ B963   ♣ K85 

 
 
 
 

♦ 
 
 
 
 

Orákulum junior 
 
Bozzai Bence 

A BPI jelenti 
 
Hogy ne csak mindig a nagy (Magyar és Budapest) kupákról legyen szó, szerzıdtettünk egy 
jóst, aki jártasabb az „alsóbb” régiókban, ugyanis a 7. napon KO mérkızések lesznek, hogy 
eldıljön, kik jutnak az elıdöntıkbe. Mindkét kupában az elsı négy választhatott magának 
ellenfelet az 5-8. helyezettbıl (természetesen elıször az elsı, aztán a második,majd a harmadik; 
a negyediknek már csak a resztli maradt). 
Ha netán némelyik tipp nem jönne be, azt kérjük, nézzék el az ifjú jósnak. Mentségére legyen 
mondva, hogy nemrég kezdte a tanulmányait és még nincs rutinja. Ellenben jó hír, hogy 
különórákat vesz kollégájától és példaképétıl: a nagy Orákulumtól. 
 
Káró Kupa: 
 
A selejtezıt megnyert Csipka a meglepetéscsapatnak mondható Mákosnudli 
befalására vállalkozott. Ez igazi édes kín lesz: a 40 éve (közel azonos összeállítással) 
mőködı Csipka rutinnal, na meg némi elınnyel (25 IMP) magabiztos gyızelmet fog 
aratni. 
Ugyancsak elınnyel szállnak fel a Mazsolák a Lufthansára, akikkel az selejtezı 
utolsó meccsét játszották. Érzésem szerint a fiatalok nem fogják elpazarolni a majd 
két „bellgémes” (25pontos) elınyüket. 
Tengerészek az autóban: a Matróz–Mitsubishi meccs izgalmasnak ígérkezik. Az 
alapszakaszbeli összecsapást a „háromkárósok” nyerték 10 IMP-vel, de mivel a 
legjobb négybe az Matróz került, ezért csak 5 IMP elınyt hoznak. Ezt annak rendje és 
módja szerint le is fogják dolgozni. A hajótörésben elveszik a sokkarátos autó, de 
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partot, azaz kupadöntıt ér a Matróz, mivel a csapattagok magasabb csomóra 
kapcsolnak, mint ellenfelük. 
A Balásy  a mesterpontok alapján a rangsor elsı negyedében volt, így hát a végsı 
gyızelemre is ık a legesélyesebbek. A Canes mellett az szólhat e meccsen, hogy az 
egymás elleni elsı csatát ık nyerték (és végeztek a negyedik helyen, tehát megkapják 
mind a 35 pontot), ezáltal elınnyel is indulnak. Kiélezett meccsnek ígérkezik, valódi 
Kutyaszorítóban; a hátul álló csapat azonnal le fogja dolgozni a különbséget, és ez a 
lendület megmarad: hátrányból nyer a Balásy (de kevesebb pöttyel, mint amennyi 
egy dalmatán van). 
 
Treff Kupa:  
 
A Treff Kupa selejtezıjének elsı helyezettje a Madarász a Szereday csapatot 
választotta, úgy, hogy még nem játszottak egymás ellen a kupa során – tehát nincs 
elıny egyik oldal számára sem. Úgy gondolom – bár okát nem tudom –, hogy a 
választás mégsem volt véletlen, és a Madarász magabiztosan továbbjut. 
A Fiúk – akik a sokoldalú felkészülés miatt nıket is bevettek – a Révai csapatnak 
próbál (történelmi) leckét adni. Mivel ık teljes döntetlent játszottak egymás ellen, 
ezért nem indulnak elınnyel – igaz hátránnyal sem. Ez lesz a vesztük: ki fognak 
kapni (no persze nem a lányok miatt)! 
Tőz a vízzel, só kávéval: a Salty magabiztosan ve(r)het Omniát, hiszen akkora, szinte 
behozhatatlan elınyük van, hogy majd minden partin leadhatnak egy IMP-t még 
akkor is nyernének (32 pont). İk inkább növelni fogják az elınyt és sima, könnyed 
játékkal jutnak be az országos elıdöntıbe. 
A negyedik helyezett Süti (figyeljük meg, hogy mindkét édességünk a döntı 
kapujához ért!) már nem választott, a Révai1 (a történelmi név viselıi is hibátlanok) 
jutott nekik. Ennek talán örülhetnek, hiszen ehhez 1 IMP elıny is jár. Egész héten 
azon imádkozhatnak, hogy mind a 32 leosztás unalmas, húzó legyen, ezáltal 
megtarthatják csekélyke elınyüket. Ám fohászuk nem bizonyul eredményesnek, 
mivel ki fognak kapni. Szerintem így sem lehetnek csalódottak, hiszen már az is szép 
eredmény, hogy bejutottak a legjobb 8 közé és szoros meccset játszottak egy nagyon 
nagy név javított kiadásával. 
 
 

♦ ♦ ♦ 
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