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Ki Kelet? 
 
 

A hosszú borongós tél után szinte váratlanul beköszöntı gyönyörő tavaszi 
idıben mindenkinek azt javasoljuk, hogy minél többet tartózkodjon a 
szabadban. Amikor mégsem ezt teszik, arra az idıre újra itt vannak a 
bridzslapok, amelyek mostantól már csak pestiek, de nem hetiek. Viszont hála 
régi és vadonatúj szerzıinknek, egyre vastagabb a lap – már ha van értelme egy 
elektronikus formátumú újságról ilyet mondani. Ráadásul, – a tavaszi idı mián 
is – áttérünk arra, hogy lapunkat a hétvége lezárásaként, vasárnap esténként 
„vehetik kézbe”. 
A Magyar Kupa, a Káró Kupa és a Treff Kupa heti fordulóinak végeztével 
(szintén ezen a hétvégén dılt el, hogy a kétszer is a padlóról felálló Izobau 
képviseli még régiónkat az MK rájátszásában) elindult az IMP bajnokság, 
három játéknapon, öt osztályban, 153 pár részvételével. A lebonyolítás maradt a 
régi, ám újdonság, hogy a szkórgép jóvoltából minden nyolc leosztásos forduló 
végén megtudhatjuk az eredményt. Igaz, a fordulók eredményeinek összesítését 
egyelıre nem sikerült gépesíteni – a szkórgép állítólag nem erre való, s még 
nem készült semmilyen számítógépes program sem, ezért aztán 
szerkesztıségünk kedvenc kütyüjével párhuzamosan él a „kézi” számolási 
módszer is. S hogy utóbbi nemcsak büntetések kiszabásából áll, hanem 
megvannak a maga szépségei is, alább bıvebben is olvashatni. 
Az elızı hétvégén zajlott az Országos Páros Bajnokság döntıje, melynek 135 
leosztása sok szépséget és tanulságot szolgáltatott számunkra, érdemes volt 
csemegézni belılük. A 46 induló egység közül a középdöntı három fordulója 
után hagyományosan a legjobb 16 párt felvonultató döntı 1. asztalának 
eseményeit a Bridge Base Online élıben közvetítette, s kedvenc tudósítónk is 
végigkövette az eseményeket. 
Nagy örömmel számolunk be arról, hogy nagy magyar sportsikerekkel telt a 
hétvége: curlingben Kanada legyızését valószínőleg kevesen követtük, a 
szlovákok ellen jégkorongban csak 14 másodperc hiányzott a történelmi 
sikerhez… Majd Kassán, bridzsben visszavágunk! 
A legnagyobb magyar siker számunkra mégis hölgyválogatottunk Bad 
Griesbachban, a mini Európa-bajnokságon óriási küzdelemben elért gyızelme. 
A rendkívül erıs mezınybıl szinte csak az angolok és a franciák hiányoztak. 



PESTI BRIDZSLAPOK ♦ IMP bajnokság ♦ 2009. április 26. 
 

 2 

Bár a verseny csak órákkal lapunk megjelenése elıtt ért véget, részletes 
beszámolót olvashatnak errıl a kiemelkedı magyar sportsikerrıl. 
S hogy a jó idıt is kihasználjuk, de közben azért ne maradjunk kártya nélkül 
sem, a jövı hétvégén Balatonföldvárra utazunk, s úgy tőnik, ezt rajtunk kívül 
sokan megteszik, s hogy milyen eredménnyel, orákulumunk jóvoltából azt is 
eláruljuk. Azért ne feledjük, a Gömb által mondottakat az embernek magának 
kell beteljesítenie vagy épp megcáfolnia, s mi mást kívánhatnánk mi ehhez, 
mint jó idı- és lapjárást! 
 
        A szerkesztık 

 
 
 
      

       
 Nemek csatája: Gábor H. – Fischer A., Révai – Molnár 
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Csoportkép hölgyekkel 

 
Szalay György 
 

Lajos király bridzse 
 
 
Hagyományt teremteni készül a Német Bridzsszövetség (DBV). A bonni Nemzetek 
Kupájának „kistestvéreként” immár másodízben rendezték meg április utolsó 
hétvégéjén a bajorországi Bad Griesbachban a Lajos király kupát (a névadóról 
részletesebben itt olvashatnak: http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lajos_bajor_király), 
melyen a német nıi válogatott mellett 7 európai hölgycsapat vett részt. Alig akadt 
a mezınyben olyan válogatott, amelyiknek tagjai ne nyertek volna még 
világversenyt. A tavalyi horvát gyızelem után most hazánk lányai, asszonyai 
örülhettek. És így velük együtt mi magunk is. 
 

 
Csipka – Mezei, Nyárádi I. – (Harsányi) – Nyárádi G., Zalai – Hegedüs           
      

Katasztrofálisan kezdıdött: a csoportunkban legerısebbnek vélt dánok elleni 
kiütéses vereség után szinte csoda kellett volna a még továbbjutást érı elsı két hely 
valamelyikének megszerzéséhez. És lın csoda: a címvédı horvátok elleni magabiztos 
siker után az olaszok kis arányú legyızése a csoport második helyére röpítette 
játékosainkat. 
Az elıdöntıben az elızetesen sokkal jobbnak vélt lengyel csapatnak gyakorlatilag 
pillanatai sem voltak, így vasárnap délelıtt visszavágásra készülhettek sportolóink a 
végig rendkívül magabiztos dánok ellen a 24 leosztásos, BBO által is közvetített 
fináléban. 
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A mérkızés elején nagy lehetıség maradt kihasználatlanul: 
 
2. leosztás 

Osztó: Kelet, Észak–Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ 10653 
  ♥ D642 
  ♦ A9 
  ♣ A103 
Nyugat    Kelet 
♠ AK98   ♠ DB72 
♥ B3    ♥ AK109 
♦ 63    ♦ K8 
♣ DB964   ♣ 872 
  Dél 
  ♠ 4 
  ♥ 875 
  ♦ DB107542 
  ♣ K5 

 

 

Nyílt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Zalai  Bekkouche Hegedüs Binderkrantz 
    1 ♣   2 ♦ 
3 ♦ *  kontra  3 ♥  passz 
3 ♠ **  passz  3 szan  körpassz 
 
*  gémforsz trefftalálkozással 
** pikk értékek 

 

Zárt terem: 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Cilleborg Nyárádi G. Farholt  Nyárádi I. 
    1 szan*  passz 
2 ♣  passz  2 ♥  passz 
2 szan  passz  4 ♠  körpassz 
 
* 11-14 pont 

 
A nyílt teremben Hegedüs–Zalai remek licitmenettel kerülte el a nemes színő 
találkozás csapdáját, mégis az északiak szereztek 1 IMP-t, mivel a zárt teremben 
Nyárádi Gabi sajnos nem kis treffre váltott a káró ász után, hanem visszahívta az 
indulás színét. Az ellenfél sztárja, Stense Farholt nem adott újabb esélyt lányainknak: 
az asztalon lejátszott két magas adut, majd kır bubival folytatta. Mindegy volt, hogy 
Észak fed-e vagy sem: a trefflopás lehetısége már elillant. 
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A hátrány tovább nıtt az alábbi partiban: 
 
8. leosztás. Osztó: Nyugat, általános mans 

 
  Észak 
  ♠ AKD8 
  ♥ D96 
  ♦ 86 
  ♣ D1054 
Nyugat    Kelet 
♠ 63    ♠ 109542 
♥ –    ♥ B10843 
♦ AKDB4   ♦ 1093 
♣ AB9873   ♣ – 
  Dél 
  ♠ B7 
  ♥ AK752 
  ♦ 752 
  ♣ K62 

 

Nyílt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Zalai  Bekkouche Hegedüs Binderkrantz 
1 ♣  passz  2 ♥*   passz 
2 ♠  körpassz 

 

* 5 +♠, 4+♥, gyenge 

 

Zárt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Cilleborg Nyárádi G. Farholt  Nyárádi I. 
1 ♣  passz  passz  1 ♥ 
2 ♦  3 ♦*  passz  3 ♥  
4 ♦  4 ♥  kontra  körpassz 
 

 * invit kır emelés 

 

Zalai 1 treff (magunk 1 káróval kezdenénk) indulása után Hegedüs az – erıs szanos 
rendszerhez nem igazán illı – „riverz flannery” konvenciót alkalmazta, és a 2 pikk 
felvételben csak az ellenfél hatékony segítségével lett mindössze egy bukás: – 50. 
A zárt teremben sem alakultak jól a dolgaink, Észak elfogadta saját géminvitjét: ez 
már természetesen kontrázva ment: újabb mínusz, szerencsénkre „csak” –300, 8 IMP 
Dániának. 
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A következı játszma azonban azt bizonyította, hogy valódi értékek nélkül licitálni 
még mans-bellben sem kifizetıdı: 
 
9. leosztás 

Osztó: Észak, Kelet–Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ 6 
  ♥ B106 
  ♦ KB106 
  ♣ KD1075 
Nyugat    Kelet 
♠ B109843   ♠ – 
♥ A82    ♥ KD93 
♦ 4    ♦ AD7532 
♣ B63    ♣ 942 
  Dél 
  ♠ AKD752 
  ♥ 754 
  ♦ 98 
  ♣ A8 

 

A nyílt teremben: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Zalai  Bekkouche Hegedüs Binderkrantz 
  1 ♣  1 ♦   1 ♠ 
passz  2 ♣  2 ♦  4 ♠ 

 kontra  körpassz 
 
Míg a zártban: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Cilleborg Nyárádi G. Farholt  Nyárádi I. 
  passz  1 ♦   1 ♠ 
passz  2 ♣  2 ♦  2 ♠ 
kontra  2 szan  körpassz 
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 Nyárádi – Nyárádi, Farholt – Cilleborg    (Fotó: Harsányi József) 
 
A zárt termi, teljesen normális módon megszerzett 150 pontot a nyílt teremben 800-
zal fejeltük meg. Észak indulását legfeljebb hallucinogén szerek hatásával tudjuk 
magyarázni, mivel lapja inviterısnek is csak kisebb-nagyobb jóindulattal nevezhetı. 
Zalai joggal érezhette úgy, hogy idınként áprilisban is (el)jöhet a Mikulás. 
 
A félidei állás, a további, elég eseménytelen leosztások következményeként 21–16 
volt a javunkra. A második félidıre csapatunkban Nyárádiékat a Csipka–Mezei duó 
váltotta. A bemutatkozó fogás nem sikerült jól: 
 

14. leosztás 

Osztó: Kelet, általános mans 
 
  Észak 
  ♠ B9642 
  ♥ KD109 
  ♦ 743 
  ♣ D 
Nyugat    Kelet 
♠ AK    ♠ D83 
♥ A5    ♥ 2 
♦ D985   ♦ A1062 
♣ A6432   ♣ KB1085 
  Dél 
  ♠ 1075 
  ♥ B87643 
  ♦ KB 
  ♣ 97 
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Nyílt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Zalai  Farholt  Hegedüs Cilleborg 
    passz   passz 
1 ♣  passz  2 ♣ *  passz 
3 szan  körpassz 

 

 * maximális passzos kéz és színtalálkozás 

 

Zárt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Binderkrantz Mezei   Bekkouche Csipka 
    passz   2 ♦* 
2 szan  3 ♥**  3 szan  passz 
passz  4 ♥ **  kontra  körpassz 

 

 * multi: gyenge kettes valamelyik nemesben 

 ** passzolj vagy igazíts! 

 
Lapunk fordított-emelés szakértıi szerint Nyugat lapjával jobb 2 káróval folytatni, az 
esetleges megfelelı gém vagy szlem kipuhatolása céljából. A gyakorlatilag terített 
szlem kihagyása ellenére kisebb véráldozattal is megúszhattuk volna a játszmát, de 
Észak a zárt teremben rossz pillanatot választott az egyébként is ellenjavallt 
„kétlépcsıs” (3 kır, majd 4 kır) megoldással. Hogy tovább dörzsölıdjék a só a 
sebünkbe, a játék során a káró elmenetelt sem találta el, négy bukás, –800; így már 
újra a dánok vezettek, 25–21-re. 
 
De egy magyar nem adja fel, hát még négy; rögtön visszavágtunk: 
 

15. leosztás 

Osztó: Dél, Észak–Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ KDB4 
  ♥ DB 
  ♦ K875 
  ♣ 543 
Nyugat    Kelet 
♠ 1095   ♠ 862 
♥ K8765   ♥ 10432 
♦ A102   ♦ DB3 
♣ K10    ♣ B72 
  Dél 
  ♠ A73 
  ♥ A9 
  ♦ 964 
  ♣ AD986 



PESTI BRIDZSLAPOK ♦ IMP bajnokság ♦ 2009. április 26. 
 

 10 

Nyílt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Cilleborg Zalai   Farholt  Hegedüs 
1 szan * passz   2 ♣  passz 
2 ♦  passz  3 szan  körpassz 

 
 
 
Zárt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Csipka  Binderkrantz Mezei   Bekkouche 
1 szan* passz   2 ♣  passz 
2 szan  passz  3 szan  körpassz 

 
 
 * gyenge szan, 11-14 figurapont 
 
Azonos felvétel, még az indítókijátszás is megegyezett: kis kır. 
A treff szín legjobb esélyő kezelését egyik asztalon sem sikerült megvalósítani. 
(Amennyiben a felvevı kis treffet hív a kilences felé, a szín második menetében 
Keletnek praktikus elétenni a bubit!) A magyar felvevı legalább lejátszotta a treff 
ászt, mielıtt treff expasszt adott volna. A tízes megjelenése után – jogosan – a szingli 
tízes vagy a szek király-tízes ellen védekezve a kilencest tette a kezébıl, és így szőrrel 
teljesített, + 630. (Az általa választott második menetbeli játékmód sokkal jobb 
esélyő, csak akkor veszít, ha Nyugatnak szek bubi-tízest osztottak ÉS a tízesét tette 
az egyenértékő kisfigurák közül.) 
A szintén jónevő Cilleborg azonnal dáma impasszt adott. Ez bridzsezıként nehezen 
minısíthetı szépnek, hiszen egyetlen elınye volt: érdekünk főzıdött hozzá. 
A pikkek lehívása közben Kelet okosan eldobta a blokkoló kır tízest (nem tudhatta 
biztosan, hogy a felvevı kezében melyik színbıl van ász!); egy bukás és hazánk 
asszonyai ezzel a 12 IMP-vel visszavették a vezetést. 
 
Nıi mérkızéseken ritkábbak a „licitre” megkontrázott felvételek, bár nagyon 
reménykedtünk, hogy a következı játszmában behozhatatlan elınyre teszünk szert: 



PESTI BRIDZSLAPOK ♦ IMP bajnokság ♦ 2009. április 26. 
 

 11 

16. leosztás 

Osztó: Nyugat, Kelet–Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ AK7652 
  ♥ K 
  ♦ A 
  ♣ 109653 
Nyugat    Kelet 
♠ B84    ♠ D103 
♥ A87    ♥ 109654 
♦ D6432   ♦ 8 
♣ B4    ♣ AKD7 
  Dél 
  ♠ 9 
  ♥ DB32 
  ♦ KB10975 
  ♣ 82 

 

 

Nyílt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Zalai  Farholt  Hegedüs Cilleborg 
passz  1 ♠   passz  2 ♦ 
passz  3 ♣  passz  3 szan 
passz  4 ♣  kontra  4 ♦ 

 passz  4 ♠  körpassz 
 
Zárt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Binderkrantz Mezei   Bekkouche Csipka 
passz   1 ♠  passz  1 szan 
passz  2 ♠  körpassz 

 
A zárt termi szolid –50-et bıven kompenzálta az újabb lunatikus dán licitmenet 
következménye a nyílt teremben. Az ellenjáték nagyon szép volt: káró kezdés után 
Zalai elvette a kır királyt, majd a treff bubival (!) folytatta. Ellenjátékosaink végül 
eggyel több ütést szereztek, mint a dánok: négy bukás és újabb 4 magyar IMP. 
 
A nyílt teremben a 22. leosztás volt az utolsó, és ekkor a dánok – a 
töredékleosztásokban hozott sikeresebb döntéseiknek köszönhetıen – már vezettek 
egyetlen ponttal. 
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22. leosztás 

Osztó: Kelet, Kelet–Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ B10 
  ♥ 93 
  ♦ AKB42 
  ♣ B743 
Nyugat    Kelet 
♠ A873   ♠ K9654 
♥ D765   ♥ AK 
♦ D93    ♦ 765 
♣ A8    ♣ 1092 
  Dél 
  ♠ D2 
  ♥ B10842 
  ♦ 108 
  ♣ KD65 

 

 

Zárt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Binderkrantz Mezei   Bekkouche Csipka 
    passz   2 ♥* 
passz  passz  2 ♠  körpassz 

 

* kır és egy olcsó szín, védekezı 

 

Nyílt terem: 

 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Zalai  Farholt  Hegedüs Cilleborg 
     passz  passz 
1 ♦  passz  1 ♠  passz 
2 ♠  passz  4 ♠  körpassz 

 

Nem tőnt túl veszélyesnek számukra a leosztás, a zárt teremben megszerzett 170 
pont elégnek tőnt a gyızelemhez, hiszen a pikk gém látszólag teljesíthetetlen: leáll 
három káró és egy treff… De ehhez az ellenfél színével kellett volna kezdenie 
Cilleborgnak. Isten szereti a bátrakat: Hegedüs gémje ellen a dán Dél is 
természetesen treff sorából kezdett: aduzás, terítés, + 620 és 10 IMP-s magyar írással 
végzıdött a mérkızés. A végeredmény: 50–41, Magyarországnak.  
A verseny – szkórgépes – leírását itt találja meg a kedves Olvasó: 
http://www.merlin-
liveticker.de/2_Koenig_Ludwig_Nationen_Cup/09_04_25_team.html 
Lányainknak, asszonyainknak ezúton is gratulálunk! Csak tovább az úton! 
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Hegedüs – Zalai, Binderkrantz – Bekkouche    (Fotó: Harsányi József) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hölgykoszorúban: Mezei – Csipka, Kovács Júlia – Dienes
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Csepeli Miklós        OPB döntı 
 

Egy sima; nem fordítottak 
 
 
Az elızı hétvégén hosszú, kimerítı küzdelem zajlott az Országos Páros bajnokság 
döntıjének résztvevıi között. A tavalyi versenyhez hasonlóan – ahol a most 
távolmaradó Dumbovich–Gotthard páros gyakorlatilag végig vezetve nyerte a 
versenyt – most a Homonnay–Winkler duó ezt megismételve, meggyızı fölénnyel 
hódította el a bajnoki címet. Már a döntıbe is több mint két topszkór elınnyel 
érkeztek. 
 
 
 
 

 
Homonnay Géza és Winkler Gábor
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Az elsı (nagy)szlem leosztásban a „rossz” oldalon voltak: 
 

20. leosztás. Osztó: Nyugat, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ 1098652 
  ♥ 95 
  ♦ 54 
  ♣ B85 
Nyugat    Kelet 
♠ K7    ♠ ADB 
♥ AKDB862   ♥ 4 
♦ 9    ♦ ADB763 
♣ K32    ♣ A96 
  Dél 
  ♠ 43 
  ♥ 1073 
  ♦ K1082 
  ♣ D1074 

 

Igaz, csak egy ponttal írtak átlag alatt, amikor az Árvay–Horváth páros Nyugat 1 kır 
kezdése után (az induló a 2 káró válaszra 3 kırre ugrott) a „klasszikus” ászkérdés – 
királykérdés módszerrel mondta be a nagyszlemet. Nyugatnak sajnos nem volt káró 
királya, de ezt kompenzálta a másik piros szín hetedik kártyája. (Két pár maradt ki a 
nagyszlembıl, egy szerencsés párost ellenben megkontráztak.) A legrövidebb úton 
valószínőleg a Szalay–Bárczy pár jutott el a nagyszlemig: Nyugat abszolút forsz 2 
treff indulására Kelet legalább 4 magasfigurát (ász=2, király=1) jelzett. Nyugat 6 
kırjére pedig 7 szanra ugrott. 
Az alkalmi pár az esélyesek ellen nem volt ilyen szerencsés: 

24. leosztás. Osztó: Nyugat, általános mans 
 
  Észak 
  ♠ 5 
  ♥ AD954 
  ♦ A104 
  ♣ KB62 
Nyugat    Kelet 
♠ KB94   ♠ A876 
♥ 7    ♥ 83 
♦ K93    ♦ DB876 
♣ AD843   ♣ 109 
  Dél 
  ♠ D1032 
  ♥ KB1062 
  ♦ 52 
  ♣ 75 
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Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szalay  Homonnay Bárczy P. Winkler 
1 ♣  1 ♥  kontra * 3 ♣ ** 
3 ♠  4 ♥  passz  passz 
4 ♠  kontra  körpassz 
 
* pontosan négyes pikk 
** inviterı alatti emelés legalább négyes kırrel 
 

 
Jónap–Bata, Szalay–Bárczy P. 

 
A kalandos licit után a játék sem volt érdektelen: Homonnay két magas kırrel 
kezdett, Szalay lopott, majd a káró királyt hívta. Észak ezt hosszas töprengés után 
elvette, majd még hosszabb gondolkozás után visszahívta a színt. A felvevı 
maximalista volt: teljesíteni szeretett volna, és lejátszotta a két magas pikket, így 
csak 5 pontot szerzett a 14-bıl a két bukással. Homonnay talán azon gondolkozott, 
hogy jobb lett volna kihagyni az elsı kárót, hiszen akinek nincs hívása, az ne 
üssön. A felvevı egyébként tıle szokatlan módon rosszul mérte fel a helyzetet: 
egy bukás pontosan fordított eredményt hozott volna.  
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Gyáva népnek nincs hazája 
 
27. leosztás 
Osztó: Dél, általános mans 

 
  Észak 
  ♠ K97 
  ♥ B9743 
  ♦ B43 
  ♣ D4 
Nyugat    Kelet 
♠ A53    ♠ 102 
♥ 105    ♥ A862 
♦ A952   ♦ KD86 
♣ A1052   ♣ 987 
  Dél 
  ♠ DB864 
  ♥ KD 
  ♦ 107 
  ♣ KB63 

 
A licit: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Winkler Fazakas Homonnay Tóth A. 
1 ♠  passz  2 ♠   körpassz 
 

 
 
Nyugat második passza egy meccspontokért vívott küzdelemben – röviden szólva – 
rossz. 
Csapatversenyen is hat IMP-be kerülne a bátortalanság, bár ott még indokolt lehetne 
a félelem egy esetleges –300-tól. A „Törvény” szerint Dél optimális felvételben ül, ki 
kell ıt onnan zavarni. Ráadásul Winkler Gábor a karmester, ami az ellenjátékosok 
számára nem sok jót ígér. Nyugat a két szanzadu helyett, ami a minor színeket ígéri, 
az ellenjátékot választotta, ami szintén nem sikerült, mert a felvevı a 
megérdemeltnél többet, kilencet ütött. Kelet ugyanennyit üthetett volna a három 
káróban, így a gyávaság elnyerte méltó „jutalmát”. 
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Bátor emberek 
 

 
Homonnay–Winkler, Szilágyi–Zöld 
 

28. leosztás 
Osztó: Nyugat, Észak–Dél bellben 

 
  Észak 
  ♠ AD1093 
  ♥ B75 
  ♦ D104 
  ♣ 54 
Nyugat    Kelet 
♠ K854   ♠ 62 
♥ 1094   ♥ AK2 
♦ 53    ♦ K72 
♣ AB109   ♣ K8762 
  Dél 
  ♠ B7 
  ♥ D863 
  ♦ AB986 
  ♣ D3 
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Új ellenfelek jelentkeztek az Észak–Délen ülı bajnokjelöltek asztalánál. Elıdeik nulla 
pontos partival búcsúztak, ık a bemutatkozásnál érték el ugyanazt. 
 
A licit: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Bárczy T. Homonnay Gáspár  Winkler 
passz  passz  1 szan*  passz 
passz  2 ♦**  passz  2 ♠ 
kontra  körpassz 
 
* 13-15 pont 
** egyszínő lap egy nemes színnel 

 
Az ellenjáték itt hibátlan volt, de Winkler gond nélkül ütött nyolcat: +670. A BBO 
kommentátorai nagyon megdicsérték Nyugatot a bátor kontráért: ez ám a páros 
verseny stílus! Hasonló esetben ık is kontráznának, jelentették ki büszkén. 
Elfelejtették Homonnay Gézát megdicsérni a merész újranyitásért, amit ugyan némi 
habozás elızött meg, de ez nem meglepı. A két káró egyébként nemes színt ígér, 
általában hatos hosszúsággal, mellékszín nélkül. Természetesen a passzos kézben 
valószínőtlen a hatos szín, hiszen azzal elindult volna. Winkler két pikkje kırt is ígér, 
hiszen a partnernél bármelyik nemes szín lehet. Én két kırt mondtam volna a 
helyében, igaz, manapság már leginkább az asztal szerepét szeretem a legjobban... 
Már zsebben érezhették a gyızelmet a gamaxos fiúk, amikor kicsit túllıttek a célon: 
 
30. leosztás 

Osztó: Kelet, általános mans 
 
  Észak 
  ♠ KD87 
  ♥ 53 
  ♦ AB843 
  ♣ A7 
Nyugat    Kelet 
♠ B6543   ♠ A1092 
♥ DB6    ♥ AK9 
♦ D7    ♦ 92 
♣ 965    ♣ KD103 
  Dél 
  ♠ – 
  ♥ 108742 
  ♦ K1065 
  ♣ B842 



PESTI BRIDZSLAPOK ♦ IMP bajnokság ♦ 2009. április 26. 
 

 20 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Bárczy T. Homonnay Gáspár  Winkler 
    1 ♣*   passz 
1 ♦**   2 ♦    kontra*** 2 ♠ 
kontra  passz  passz  3 ♣ 

passz  3 ♠  kontra  4 ♦   
passz  passz  4 ♠  5 ♦   
kontra  körpassz 

 
* erıs, legalább 16 figurapont 
** 0-7 pont 
*** információs 

Szerintem Gábor csacskaságokat licitált, én azonnal 4 kárót mondtam volna a 
lapjával.  Végül lementette a bukó gémet, pedig igazán gondolhatta volna a sikén 
pikkel, hogy ez rizikós. Géza meg már teljesíthetett volna, mivel Kelet csak két magas 
kır után fordult treffre, így csak a kárót kellett volna eltalálnia a felvevınek. Ez nem 
sikerült, így a kalandos leosztásban 12 pontot szerzett a miskolci páros. 
Szappanos Géza Nyugat lapjával lepasszolta az erıs szant, végül kontrázott 3 
pikkben volt a kormánynál: nem lehetett teljesíteni, bár ez ellenfél 4 kárója simán 
benne van, így a –100 remek páros verseny írás… lenne. Itt pont átlagot ért. 
 
Utolsó vér 
 

45. leosztás Osztó: Észak, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ 1095 
  ♥ 10854 
  ♦ A105 
  ♣ 732 
Nyugat    Kelet 
♠ 43    ♠ KDB2 
♥ AD2   ♥ K976 
♦ D9    ♦ KB842 
♣ AKDB95   ♣ – 
  Dél 
  ♠ A876 
  ♥ B3 
  ♦ 763 
  ♣ 10864 

 
Két asztalon is Kelet teljesített 6 szant, pikk ász indulásra. Észak ilyenkor nem jelez? 
Az asztalt látva (persze a liciteket nem ismerem) nem igazán van más reális esély, 
mint a partner káró ásza. Egy helyen Nyugat játszott 3 szant pikk tízes indulásra. Ha 
Dél kihagyja (jó játék!) vissza kell hívni a pikket. Dél nehezen hív kárót, hiszen nem 
látja Nyugat treffjeit. Ezután Észak beszorul és nincs szükség a korlátozott 
választásra sem a kır színben. Most a következı (Magyar Kupa) közvetítésig ennyit: 
egyelıre kifogyott a vitriolom. 
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OPB középdöntı 

Hittmann László 
 

Három szépség 
 
 
Az OPB végküzdelmei nagyon próbára tesznek minden játékost: pláne ebben a 
versenyformában mind a 135 leosztásban nagyon kell figyelni. A középdöntıben 
90 leosztás kellett ahhoz, hogy eldıljön, melyik 16 páros folytathatja vasárnap. 
Ezek közül most három leosztást emelnék ki. 
 
… avagy az elszalasztott lehetıség 
 
A következı leosztást a késıbbi gyıztes pár ellen játszottuk.  
17. leosztás. Osztó: Észak, általános mans 
 

  Észak 
  ♠ K103 
  ♥ A 
  ♦ B109862 
  ♣ D95 
Nyugat    Kelet 
♠ AD4   ♠ B82 
♥ D10873    ♥ K5 
♦ 7    ♦ AK43 
♣ A1032   ♣ KB87 
  Dél 
  ♠ 9765 
  ♥ B9642 
  ♦ D5 
  ♣ 64 

A licit: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Csatlós  Winkler          Hittmann       Homonnay 
 
   1 ♦   1 szan 2 ♥ 
passz*   passz   kontra** passz 
passz   3 ♦   passz  passz 
3 szan  körpassz 

 
* kényszerítı passz, kontrával való nyitást kér  

* *  értelemszerő 
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Mint látható, Észak–Dél bıven gém fölé bukott volna a 3♦ kontrában. Még a 
legrosszabb ellenjátékra is szinte biztos a 4 bukás. Ezt a topszkór lehetıséget azonban 
elszalasztottuk. Ugyanakkor lehet, hogy így jártunk jobban, hiszen talán nem 
jutottunk volna soha el oda, hogy észrevegyük a leosztás igazi szépségét.  
Jelesül a lejátszás egy, a bridzsben talán leggyakoribb végálláshoz, a vetkıztetı 
beszorításhoz (strip squeeze) vezet. A beszorításnak ebben a formájában az 
ellenjátékost arra kényszerítjük, hogy eldobjon már kidolgozott nyerı ütéseket, majd 
végállásba hozzuk (throw-in) és így kénytelen valamilyen figura kombinációból ütést 
adni (pl. villába belehívni).  
Homonnay a lehetı legjobb indulást választva, a káró dámával kezdett, melyre 
Winkler bubija és a felvevı kis kárója érkezett. Látható, hogy bármi más indulásra a 
felvevı könnyen hozzájut két pikk, két kır, két káró és négy treff ütéshez. Sıt, ha Dél 
most a dámával ütésben maradva bármely más színre vált, a fenti tíz ütés ugyanúgy 
elérhetı, hiszen a felvevı a két megmaradt káró fogás birtokában egy-egy kır és pikk 
kiadásával kidolgozhatja négy nemes ütését. A káró folytatás azonban ezt nem tette 
lehetıvé, mivel csak az – egyébként számolhatóan szingli – kır ászt  adhatjuk ki, 
miközben az ellenfél elveszi utolsó káró fogásunkat. A közlekedés megırzése miatt a 
helyes folytatás a szingli ász ellenére is a kır király hívása, amire természetesen káró 
visszahívás jött.  Most a 100 százalékos kır bubi elleni impasszt (miután Észak 
egyértelmően kijelentette, hogy partnere kır licitje ötös kırt ígért) a kır dáma 
lehívása (kézbıl pikk dobás) követte. Ezután – az indulás miatt Észak kezében 
kiszámolható – treff dáma elleni impassz helyes irányban történı megadása és a 
négy darab treff lehívása után – kézben végezve – a háromlapos végállásban 
Északnak – aki a „vetkıztetés” miatt csak egy káró és két pikk lapot tarthatott – 
egyszerően kiadható az ütés a megmaradt kis kárónkkal. Így kénytelen hátulról 
belehívni a megmaradt pikk ász-dáma villánkba (10 ütés). 
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3. leosztás. Osztó: Dél, Kelet-Nyugat bellben 
 
Nyugat    Kelet 
♠ AK10874   ♠ B6 
♥ K10    ♥ A85 
♦ A874   ♦ D 
♣ 9    ♣ AKDB642 

… avagy egy szép nagyszlem 
 
Természetesen a döntı 90, illetve a szuperdöntı 45 leosztásában több szlem, illetve 
nagyszlem is volt. Ezek közül egy, a licit szempontjából érdekes nagyszlemet 
emelnék ki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyugat Kelet  
Csatlós  Hittmann 

 
1♣1             1 szan2 
2♠3  2szan4   
3♥5  3♠4  
3szan6  4♣4 

4♥7  4szan8 
5♣9                 5♦10 
5♠11             5szan12 

6♣13             6♦14 

6szan15               7♣                       

     

1 erıs, 7+ játékütés és 5+ kontroll 
2 pozitív, elosztásos lap, 2+ kontroll, treff vezetıszín 
3 természetes, maximum dubló treff, nincs   többleterı 
4 relé 
5 kétszínő kéz káró mellékszínnel 
6 páros számú adu 
7 6-4-2-1 
8 ászkérdés 
9 páros számú ász (2) 
10 pikk király/dáma kérdés 
11 van pikk király, de nincs pikk dáma 
12 káró dáma/király kérdés 
13 egyik sincs 
14 kır dáma/király kérdés 
15 nincs dáma, van király



Mint látható Nyugat káró királyával vagy kır király-dámájával a 7 szan is terített, 
melyet Kelet – pikk vélelmezett adu mellett – a rendszer lehetıségeit kihasználva 
meg tudott kérdezni. Mivel ezek közül csak a kır király volt Nyugatnál, így stabil 
13 ütést csak a 7 treffben lehetett látni. Érdemes ellenırizni, hogy saját 
licitrendszerünkben megtalálnánk-e a helyes felvételt. 
 
A BM tanúsága szerint négy asztalon játszottak 7 treffet, egy helyen 7 szant, míg öt pár a 
kisszlemig sem jutott.  A további 12 pár kisszlemet játszott. 

 
… avagy egy igazi gyöngyszem 
 
Az alábbi parti egy aránylag egyszerő licitproblémának tőnik. Ha azonban egy kicsit 
jobban megvizsgáljuk, akkor észrevehetjük igazi „mélységeit”, mert mint majd 
látjuk, ez a leosztás igazi csemege a liciten kívül az ellenjáték és a felvevıjáték 
szempontjából is. Nézzük elıször a licitet! 

 

Osztó: Észak, Észak–Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ A87 
  ♥ 8543 
  ♦ B92 
  ♣ A96 
Nyugat    Kelet 
♠ 1063   ♠ KD4 
♥ KB1096   ♥ AD2 
♦ 7    ♦ AKD10543 
♣ KB52   ♣ – 
  Dél 
  ♠ B952 
  ♥ 7 
  ♦ 86 
  ♣ D108743 
 

Ellenfelünk, a Vida–Pál páros sztenderdben az alábbi páros licittel jutott el a 6 kırig.  
 

Nyugat Kelet 

Vida M. Pál S.   

  2♣ 
2♥*  3♦ 
3♥**  4NT*** 
5♦****  6♥ 
 
*         2 kontroll 
* *       5+kır, természetes 
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* * *    5 lapos kulcslapkérdés kır adu mellett 
* * * * 1 kulcslap 
 

Ugye lehet javítani a fenti licitvezetésen? Nézzük a valószínőség alapján: 
Ha Nyugat a fennmaradó három kulcslapból egyet válaszol (mint most), akkor kb. az 
esetek valamivel több, mint kétharmadában hoz a 6 kırhöz jó kulcslapot. Ha 
azonban két kulcslapot válaszolna, akkor már csak az esetek majd egyharmadában 
lesz éppen pikk ász és kır királya, vagyis a 7 kır igen rossz esélyő lenne. Ezt a 
problémát elég könnyen át lehet hidalni. Azt hiszem Kelet–Nyugat lapja igazi 
mintapéldája az „exclusion” kulcslapkérdés alkalmazhatóságának. A konkrét 
partiban Keletet valóban csak a pikk ász és kır király érdekli, ezért a treff ász 
„kizárásával” feltett kulcslapkérdésre a választól függıen egyértelmően 
megtudhatja, hogy a pikk ász és a kır király közül mit tart a partnere. A precíziós 
vagy egyéb erıs egy treffet játszó párok számára még egyszerőbb az adott 
licitprobléma megoldása, így ennek további elemzésétıl tekintsünk el. 
Most nézzük meg a partit az indító kijátszás szempontjából! A cikk továbbolvasása 
elıtt érdemes elmélyedni a különbözı indulásokra várható felvevıjátékok 
elemzésében. Egyértelmő, hogy a treff ász indulásra akár tizenhármat is üthet a 
felvevı, ha aduzás után megüti a hét darab káróját. Ehhez csupán a káró 3–2-es 
elosztása, vagy szingli bubi kell, ami 22 eset a lehetséges 32-bıl, tehát igazán jó esély. 
Pikk ász indulásra tetszıleges folytatás után a felvevı könnyen üt tizenkettıt szinte a 
lehetséges elosztásoktól függetlenül, hiszen aduzás után pikk lemenete is marad a 
káróhoz. Így például akár mindkét piros szín 4–1-es elosztását is kibírja.  
Adu indulásra aduzás után játszhatunk a káró szín „húzására”, mint treff ász indulás 
után, ily módon tizenkettıt ütve. A Mitchell versenyforma miatt játszhatunk szőrre 
is az adu indulást kézben ütve, majd treffet lopva az adu ásszal, a kır dámát átütve, 
majd leaduzva. Ily módon a káró szín húzása esetén tizenhármat üthetünk.  
A felvevınek teljesítési gondjai egyedül a káró indulásra lehetnek. Vajon kitalálható-
e ez az asztal mellett? Ha exclusion kulcslap kérdés volt, akkor talán könnyebb, de 
még a 4 szan ászkérdésre adott 1 kulcslap válasz után is valószínősíthetı, hogy a 2 
treffel induló Keletnek valamelyik fekete színben sikénje van, ha bemondta a 
szlemet. Sajnos az asztal mellett a szőr elvételét vettem célba, így a pikk ász 
kezdésem után a parti terítetté vált. Ha buktatásra akarunk játszani, akkor a fentiek 
miatt (van valamilyen sikénje a felvevınek) a káró indulás már-már triviális. Nézzük 
milyen csapdákat kell a felvevınek elkerülnie! 
A legvalószínőbbnek tőnı lejátszás két menet adu lehívása. Erre a felvevı a szingli 
kır miatt kénytelen pikk ütést is kidolgozni, különben a biztos bukásba rohan, ha 
négy menet káróra eldobja három pikkjét. Ugyanis az ellenjátékos treff ász hívással 
lopásra kényszeríti az asztalt az utolsó aduval, miközben marad még egy aduja.  Így, 
mivel a felvevınek még van treff vesztıje is, a felvétel biztosan bukik. Tehát a 
felvevınek szüksége van pikk ütésre, ezért például pikket hív az asztalról. Ha ezt 
Észak üti, akkor pikket kell visszahívnia, mert bármi másra aduzás után a pikk dáma 
lemenettel a felvevı hozzájut a káró ütésekhez. A pikk visszahívás után azonban a 
felvevı ismét bukásra van ítélve, hiszen az ellenvonal már egyet ütött, és a 4. adu 
miatt Észak buktatni fog, hiszen csak két káróra lehet vesztıt dobni! 
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 A pikket tehát kézbıl kell hívni, amihez aduval (csak 1 menet) kell elıször kézbe 
jönni. A pikk hívást Észak természetesen kiengedi, különben a 2 pikk lemenet 
egyikével aduzás után a felvevı bármilyen visszahívásra hozzájut a kárókhoz. Így 
tehát a felvevı a pikk királlyal az asztalon „ragadva” kénytelen a kárókat hívni, 
mivel aduzás esetén (összesen négy menet adu) nem marad azonnali lemenete az 
asztalra, ezért a két fekete ászt biztosan ki kell adnia. A felvevı a pikk kihagyása 
után újabb csapdába kerülhet. Most, ha még egy menet adut hív az asztalról, majd 
utána a kárókra ledobja két pikkjét és egy treffet is, Északnak a lopás utáni treff ász 
hívása ismét buktatja a felvételt, hiszen a felvevı nem tud megszabadulni vesztı treff 
bubijától. Ugyanakkor, ha a kárókra nem dobja el mindkét pikkjét, akkor a káró 
lopásán kívül a pikk ász mindenképpen a bukást jelenti.  
Az egyik további lehetséges vesztı folytatás újabb adu aduhívás kézben ütve, majd 
pikk hívása a dáma felé, ami azonban nem elegendı : Észak üt az ásszal, majd pikket 
hív vissza. Így a felvevı csak két káróra tud dobni, míg a harmadik kárót Észak már 
lopja, ami magát a bukást jelenti.  
Van-e egyáltalán megoldás? A válasz egyértelmően igen, bár nem könnyő 
megtalálni. 
Valószínőleg az egyetlen nyerı folytatás az, hogy nem szabad újabb adut hívni. A 
pikk királlyal ütés után három káróra eldobjuk a két megmaradt pikket és egy treffet, 
miközben Észak lop. Most csak treffet hívhat, különben pikk vagy adu hívásra 
leaduzunk az asztalon végezve és a megmaradt kárókkal teljesítünk. A treff ász 
hívásra lopunk, pikk lopás kis aduval, újabb treff lopás az asztal utolsó adujával, 
káró lopás a három magas adunk egyikével, aduzás és a treff király jelenti a 
tizenkettedik ütést! 
Mit tehet még esetleg Észak? A káró lopása után megpróbálkozhat a treff ász alóli kis 
treff hívással, amit kénytelenek vagyunk a kéz királyához elengedni, hiszen a 
megmaradt asztali két aduval nem tudunk három treff vesztıt lopni. Ha viszont 
elengedjük a kis treffet a királyhoz, akkor az asztalon végezve le tudunk aduzni, és 
teljesítjük a kalandos felvételt. 
Vajon volt-e olyan ellenjátékos, aki megtalálta az esetleg buktató káró indulást? 
Vajon erre az ellenjátékra teljesítettek volna ellenünk? És Ön, kedves olvasó? 
Még mondja valaki, hogy nem érdekes játék a bridzs! Ez a parti azt hiszem minden – 
akár csak a legkisebb kártyaérzékkel is rendelkezı – játékost meggyızhet arról, hogy 
EZT a játékot nem lehet nem szeretni. 
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Trenka Péter 
 

Ütésre, nem pontra! 
 
Kedvelt sportjátékunk egy régi, alapvetı igazsága, hogy ütésekre játsszák, nem 
pontokra. 
Ezt az elvet célszerő mindig észben tartani, és lapunk másodlagosnak tőnı, belsı 
értékeit már a licitben kifejezni. A ponthatárok automatikus betartása sok teljesíthetı 
(vagy könnyen tömhetı) gém kihagyásának a forrása. Az elmúlt keddi játéknapok 
leosztásai közül négy olyan partit mutatok be az Olvasónak, amelyet lapértékelési és 
licitvezetési szempontból érdekesnek találtam. 
 
Milyen erıs a szan? 
 
Mansban bell ellen osztóként Kelet lapja a következı volt: 
 
♠ AB72, ♥ AB64, ♦ 83, ♣ A93.  
 
A mezıny nagy része által játszott erıs szanos (15-17) sztenderdben automatikusnak 
látszik az 1 treff indulás, de ez csak látszólagos. 
Az egyik probléma, hogy a sok ászunk miatt gémet hagyhatunk ki. Az ászért 4 
pontot számolunk, de valódi értéke valamivel több, és ha több is van belıle, akkor 
nagyobb játéklehetıséget teremt. (Nem véletlen, hogy a bécsi – vagy más néven 
Bamberger – pontok (7–5–3–1) sokkal jobban díjazták az ász-királyos kezeket.) Tehát 
ha három ászt tartalmaz a lapunk (feltéve, hogy pontokban gyengébb a 2 szan 
indulásnál), egyet még hozzáadhatunk a lapunk pont szerinti értékéhez. (Az eredeti, 
Work-féle 4–3–2–1-es számításnál szerepeltek ilyen korrekciók, de ezeket azóta 
elsodorta a didaktika szele.) A bubik értéke ellenben általában kevesebb, mint amit a 
pontértékük kifejez, de az adott esetben ezek a hosszú színeinket támogatják, így jó 
eséllyel hasznosak lesznek a lejátszás során. 
A másik probléma az 1 treff indulással a sok nemes színő kártya. 
Partnerünk valószínő 1 nemes válaszára viszonválasz problémáink lesznek, mert a 
színtalálkozástól tovább javul a kezünk. A sima emelés kevés, az ugró azonban már 
túlzott erıltetés (erre találhatunk példát legutóbbi számunkban). 
További elınye az 1 szan indulásnak, hogy ha mégis az ellenfélnél van az erı, eggyel 
magasabban kezdhetik a licitet. Ahogy Eric Kokish is írta: a szan indulások 
töredékzónában gyakran elrejtik a színtalálkozásunkat. De az övéket is. 
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A teljes kiosztás az alábbi volt: (MK, 7. nap, 2. leosztás.) 
 

Osztó: Kelet, Észak–Dél bellben 
 
 

Észak 
  ♠ 1085 
  ♥ 10752 
  ♦ K1076 
  ♣ 76 
Nyugat    Kelet 
♠ K943   ♠ AB72 
♥ K83    ♥ AB64 
♦ –    ♦ 83 
♣ D108542   ♣ A93 
  Dél 
  ♠ D6 
  ♥ D9 
  ♦ ADB9542 
  ♣ KB 

 
 
A BM jelentése szerint senki nem teljesítette a látnoki játékkal benne levı szlemet, az említett 
800 (10 keresztpontért) volt a legnagyobb Kelet–Nyugat írás. A mezıny fele teljesített gémet 
2-3 pontért, meglepıen sok töredék volt!  
 
Olcsó színő gémek márpedig vannak…  

 
Osztó: Észak, általános bell 
 
Nyugat    Kelet 
♠ 432    ♠ ADB 
♥ AB108   ♥ 97 
♦ 8   ♦  ♦ A954 
♣ A10953   ♣ D876 

 
Itt mindkét játékos lehetıséget kapott, hogy közremőködjön az éles bellgém 
megtalálásában. 1 káró – 1 kır – 1 szan (12-14) után elıször Nyugathoz kerül a labda, 
akinek csak kilenc pontja van ugyan, de lapja sok belsı értéket tartalmaz, amelyekkel 
könnyen ütések szerezhetık. Van ötös színe, mellékszíne, mindkét színe ászvezetéső 
és középlapokkal dúsított. Ezen jó híreknek különösen örül, ezért felértékeli lapját. 
Mivel a 3 treff licit legalább hatos színt ígér, jobb híján 2 szan invitet alkalmaz. Ekkor 
Kelet következik, aki tudván, hogy a bellgém jól fizet, mivel öt esetbıl ha kétszer 
teljesítünk, már jól járunk, ezért határesetben nem az invit elfogadására keres okot, 
hanem az elutasítására. Most persze nem talál, mivel nincs gyenge lapja, ezért 3 szant 
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mond. Természetesen, ha 3 treffet licitál, ami progresszív, még megtalálható lenne az 
5 treff, de ritkán jó az ellenfél szájába rágni az elosztásunkat, amikor úgyis a 
kilencütéses gémet fogjuk játszani. Nagyobb probléma, hogy ez a 3 treff majd’ 
minden általam ismert változatban gyenge lapot mutat az olcsó színekkel. 
Az 1/a-ban mindössze egy párnak sikerült az 5 treffet megtalálnia, ketten pedig jó 
úton voltak, de menet közben letértek róla, és végül beérték 2 szannal.  
 
A teljes kiosztás a következı volt: (IMP, I/a-b, 1. nap, 2. forduló, 13. leosztás) 
 

Osztó: Észak, általános bell 
 

Észak 
  ♠ K9865 
  ♥ D64 
  ♦ D6 
  ♣ B42 
Nyugat    Kelet 
♠ 432    ♠ ADB 
♥ AB108   ♥ 97 
♦ 8    ♦ A954 
♣ A10953   ♣ D876 
  Dél 
  ♠ 107 
  ♥ K532 
  ♦ KJ10732 
  ♣ K  

 
 

Nem minden papsajt! 
 

Az elızı partikban példákat láthattunk arra, hogy a több ász és a jó elosztás 
optimizmusra sarkallhat, azonban sajnos ez nem mindig elég ok a derőre. Én 
legalábbis nem nevettem nagyot a parti végén. Az alábbi lapot tartottam Keleten: 
 
♠ B, ♥ AKD5, ♦ K10843, ♣ A72. 
 
És a licit általános mansban a következı volt: 

 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Bárczy    Trenka 
passz  passz  1 ♦  1 ♠ 
2 ♦  3 ♠  ? 
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Mivel  az 1 káró indulásunk szinte mindig ígér ötöt a színbıl, partnerem emelése 
gyakorlatilag pontosan hármas fittet és 5-9 pontot jelez. (Négyes támogatással erıtıl 
függıen 3 kárót vagy 2 pikket mondott volna.) 
Nyilvánvaló, hogy jönnünk kell még a 3 pikkre, kérdés, hogy mivel. Ha géminvitet 
adunk, akkor hogyan? És amennyiben azonnal gémet választunk, akkor melyiket?   
Az asztalnál nem szenteltem elég figyelmet a problémának, másodpercek alatt (öreg 
hiba!) bemondtam a káró gémet, melyet kontrázva egyszer buktam. Miközben az 5 
treff teljesíthetı. Az utólagos elemzés közben rájöttem, hogy a következıkre kellett 
volna gondolnom: ugyan a lap kontrollokban gazdag, jó az elosztás is, így esélyessé 
válik a ponterı alatti gém, a figurák elhelyezkedése mégsem optimális az azonnali 
gémmondáshoz (4 szan: válassz minort, 5 treff: ötös hosszúság). Magyarul rossz a 
szín, túl sok pont van kívül, ezért felmerül a 3 pikk kontrája és a gém alatti olcsó 
színő felvétel is, a partner figuráitól és elosztásától függıen. Aktuálisan a kontrára 
partnerem 4 treffet mondott volna, és ha nem is mondom be az ötödiket, legalább 
pluszt írunk. A 3 pikk kettıt bukik Észak–Dél gyakorlatilag tükör elosztásának 
köszönhetıen. Amire nagyon nem figyeltem, és utólag bánom is: partneremnek 
biztosan legfeljebb hat nemes és így legalább hét olcsó színő kártyája lesz. És azért is 
jobb lesz ötös treffjével szemben az alacsonyabbik olcsó szín, mivel ott a rövid 
aduból lehet pikket lopni, és ez szinte biztosan többletütés. 
Ez volt a teljes kiosztás: (IMP, I/a-b, 1. nap, 3. forduló, 24. leosztás) 
 
Osztó: Nyugat, általános mans 

 
  Észak 
  ♠ A8432 
  ♥ B86 
  ♦ A6 
  ♣ 865 
Nyugat    Kelet 
♠ 76    ♠ B 
♥ 1093   ♥ AKD5 
♦ B95   ♦  ♦ K10843 
♣ KB943   ♣ A72 
  Dél 
  ♠ KD1095 
  ♥ 742 
  ♦ D72 
  ♣ D10 

 
 
A BM jelenti: az 1/a-ban hatan buktak 3 pikket kétszer, és négyen játszottak 4 pikket három 
bukással (egy helyen kontrázva). Négy treffel két asztalon próbálkoztak; egy felvevı 
sikeresen, a másik 1 bukással teljesített. Azok közül, akik a káró mellett döntöttek; egy helyen 
3 káró szőrrel teljesült, máshol a 4 egyet bukott (nálunk az 5 káró kontrázva egyszer). És egy 
asztalon 4 kır mínusz három lett az eredmény. Az 1/b-ben öten buktak 3 pikket kétszer, 
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hárman 4 pikket háromszor (ketten kontrázva). Hárman teljesítettek 3 kárót 1 szőrrel, és egy 
felvevı ütött ugyanennyit 1 káró felvételben. Két helyen játszottak 5 kárót, hol egy, hol két 
bukással. Egy felvevınek pedig sikerült 2 kırt teljesítenie 2 szőrrel. 
 
A kizárónak késıbb végig passzolnia kell? 
 
Az alábbi leosztás egy ritka licithelyzetet mutat be: a gyenge kettes újra licitál. 
Bellben mans ellen, második helyen ezzel a lappal kellett viselkednem az ellenfél 1 
káró indulására: ♠ B109765, ♥ - , ♦ A9, ♣ DB942. 
Már a közbeszólás sem egyértelmő. Kétszínőnek nem jó licitálni olyan lapot, 
melyben hatos major van, de 1-tıl 4 pikkig minden felmerült az általam 
megkérdezett játékosok gondolatai között. Az biztos, hogy a lap sok ütés lehetıségét 
hordozza, ami az egyes magasságú közbeszólás mellett szól, mert az teszi lehetıvé a 
legrugalmasabb licitvezetést. Ugyanakkor, a feltőnıen kevés ellenjáték ütés miatt ez 
a lehetıség nem igazán tetszetıs.  Bellbeli hármas magasságú kizárásokhoz, 
különösen mans ellen, követelményünk a hetes szín, és ha van is lap, amivel 
eltérhetünk tıle, az nem bubi vezetéső színen alapszik (szerintem jelentıs 
hátrányban merül fel a három pikk, ha már kevés parti van hátra).  
Így a két pikk jön leginkább számításba, legtöbbek választása a mezınyben, ami 
adott szkórhelyzetben azért jó lapot mutat, ha nem is ennyire. Az ellenfél természetes 
2 szan invitjére a partner küzdelmi 3 pikket licitál, az induló passzol, és már el is jött 
a feltámadás ideje: minimális lap elég lehet partnertıl a gém teljesítéséhez.  
Ellenfeleink becsületére legyen mondva, szépen lementették a „licitre kontrázandó” 
gémet, olyan szépen, hogy még kontrázni is elfelejtettünk, így csendben buktak 
kettıt.  
Ezek voltak a lapok: (IMP I/a-b, 2. játéknap, 4. forduló, 28. leosztás) 
 
Osztó: Nyugat, Észak–Dél bellben 
 

Észak 
  ♠ B109765 
  ♥ - 
  ♦ A9 
  ♣ DB942 
Nyugat    Kelet 
♠ 32    ♠ AD8 
♥ KDB2   ♥ 865 
♦ D7543  ♦  ♦ KB1082 
♣ A7    ♣ 65 
  Dél 
  ♠ K4 
  ♥ A109743 
  ♦ 6 
  ♣ K1083 
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Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szappanos Trenka  Kelen  Bárczy 
1 ♦  2 ♠  2 szan  3 ♠ 
passz  4 ♠  5 ♦  körpassz 

 
A BM jelenti: két párt hagytak kontrázott 4 pikket játszani: Nikolits – Lakatos és Magyar P. – 
Kovács M. 790-je 9,3 IMP-t hozott a konyhára. A legnagyobb sikert id. Kisgyörgy – Varga I. 
érte el: ık elég különleges módon szereztek 1070 pontot (és ezzel 12, 7 keresztpontot) a friss 
OPB-bajnokok ellen. Kisgyörgy passzolt (!) Északon az 1 káróra, mivel sem az 1, sem a 2 
pikket nem tartotta megfelelınek. Dél helyén Varga Kelet  – erıt is  jelzı  – 2 kárójára 2 kırrel 
szólt közbe, melyet természetesen Winkler megkontrázott. Most már menekülésnek hangzott 
Észak 2 pikkje és nem lehet különösebben csodálkozni azon (bár hármas kırje és ötös kárója 
intı jel volt!), hogy Homonnay ezt meg (akarta) büntetni.  
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Magyar bridzsmesék XI. 
Szalay György rovata 
 
Alphonse Moyse szelleme a kupában 
 
A Magyar Kupa utolsó pesti negyeddöntıjében az Izobau – Bóc összecsapást 
rendezték a hétvégén: péntek este és szombat délelıtt. Mindkét nap a Bóc csapat az 
elsı félidıben, elsısorban sikeres szlemjeiknek hála elhúzott. Az „építészek” az elsı 
nap befejezésekor 5 IMP-re jöttek fel, de a szombati harangszókor úgy tőnt, 
fölöslegesen: az utolsó 16 leosztásnak a Bóc (Bóc – Bárdossy – Nádas, Donáth Judit – 
Mihályfi) 32 pont elınnyel vágott neki. De az Izobau játékosai most sem adták fel: két 
leosztással a vége elıtt (14 leosztásban 51–21-re nyertek) két pontra jöttek fel, amikor 
Ecsedy Lajosnak (Izobau) és Nádasnak Dél helyén az alábbi lapokkal kellett licitálnia 
sztenderdben passz – 1 treff – 1 kır – 1 pikk páros licitet követıen: 
♠ B103 ♥ AKB52 ♦ 8643 ♣ 4 
 
Nádas 1 szant mondott, amit partnere gémre emelt, míg Ecsedy emelte a partnerét. 
(Nem ez a bridzs – egyik – lényege? Emeljük meg a barátunkat, hisz az boldoggá 
teszi!) Erre Fried Péter is gémet mondott, csak éppen 4 pikket. Ezek voltak a lapok: 
 
31. leosztás. Osztó: Dél, Észak–Dél bellben 
 

Észak 
  ♠ AKD9 
  ♥ 93 
  ♦ B 
  ♣ ADB962 
Nyugat    Kelet 
♠ 75    ♠ 8642 
♥ 87    ♥ D1064 
♦ KD1092   ♦ A75 
♣ K753   ♣ 108 
  Dél 
  ♠ B103 
  ♥ AKB52 
  ♦ 8643 
  ♣ 4 

 
A 3 szan ellen Benedek Béla a káró királlyal kezdett, és a csalódott felvevı talált egy 
hatodik kiadót is, –200. Fried ellen Mihályfi aduval kezdett, de nem volt ellenszer: a 
felvevı kézben vette a kezdést, lehívta a magas kıröket, majd treff impasszt játszott; 
majd keresztbelopta a partit: hat adu és négy külsı: 10 ütés és 13 IMP az Izobaunak. 
Gém, szett, meccs.
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Közlekedj okosan! 
(Szegedi Balázs, Pest) 
 

 
 
Az IMP bajnokság második játéknapjának 29. leosztása nagyon érdekes volt a 
felvevıjáték szempontjából, ha azt kellıen agresszív licit elızte meg.  
 
Osztó: Észak, általános bell 

 
  Észak 
  ♠ B62 
  ♥ D 
  ♦ 109 
  ♣ AK97643 
Nyugat    Kelet 
♠ D7    ♠ K543 
♥ B652   ♥ 10987 
♦ DB32   ♦ A75 
♣ DB5    ♣ 108 
  Dél 
  ♠ A1098 
  ♥ AK43 
  ♦ K864 
  ♣ 2 

 
A „normális” licitben Észak 3 treff indulását körpassz követi. Egy kis agresszióval 
azonban Délnek 3 szant kell játszania (például úgy, hogy Észak 1 treffel kezd). 
A szkórgép szerint összesen 11 felvevı próbálkozott 3 szannal (az 1/A osztályban 
négyen, míg az 1/B osztályban heten). 
A 3 szan felvételben látszólag sok ütése van a felvevınek, hiszen treff magasítással 
hat treff ütés szerezhetı, ezen kívül pedig három kır és egy pikk biztosan jár Délnek, 
valamint a káró király is jó helyen ül. Az ellenfélnek pedig nincs öt lehívható 
gyorsütése, még káró támadásra sem. Ennek ellenére a felvevıjáték nem ilyen 
egyszerő, mivel a közlekedési problémák megnehezítik Dél feladatát. 
Káró indulásra és folytatásra Dél üt a káró királlyal és a treff színre alapozva 
megszerezheti a kilenc ütést (a treff 3–2 kiosztás szükséges ehhez a játékhoz). Ha a 
treff ütés után az ellenvonal pikket hív, akkor ugyan már nem lesz három kır ütése a 
felvevınek, mert a kır blokkol, de a kilenc ütést akkor is szerez egy kır, hat treff, egy 
káró és egy pikk ütés formájában. 
A treff szín felmagasítását megakadályozza azonban, ha Kelet a káró indulást üti a 
káró ásszal és kırre fordul. Ebben az esetben a felvevı a pikk színre alapozza a 
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felvételt. Az asztalról kis pikket hív a pikk tízeshez és Nyugat dámájához. Késıbb 
pedig a pikk bubit hívja az asztalról és körbeengedi. Ezzel a játékkal ugyan csak két 
treffütést szerez, cserébe hozzájut az összes neki járó pikk és kır ütéshez, vagyis 
három kır, három pikk, két treff és egy káróütéssel teljesít. 
Itt egy pillanatra álljunk meg és térjünk vissza ahhoz a változathoz, ahol az ellenfél 
két menet káróval kezdte az ellenjátékot. Abban az esetben is van lehetısége Délnek 
a pikk színre alapozni a felvevıjátékot. Matematikailag nagyobb esélynek is 
kínálkozik a pikk kettıs impassz (kb. 75%, hogy legalább az egyik pikk figura jó 
helyen ül), mint a jó treff elosztás (kb. 68%). 
Azért nem teljesen tiszta a helyzet, mert (és ebben a partiban ez egy visszatérı 
gondolat) nincs elég lemenet ahhoz, hogy a pikk színben minden esetben 
megszerezzük a három ütést, amikor az jár nekünk. Mondjuk lemegyünk az asztalra 
a kır dámával és kis pikket hívunk a tízeshez, amivel ütünk… Általában ilyenkor 
mindkét pikk figura elöl van, tehát meglesz a három pikk ütés, ha kicsit hívunk 
kézbıl a pikk bubihoz, majd késıbb impasszt adunk. Ez a terv azonban elbukik, ha 
Nyugat résen volt, és harmadik vagy negyedik pikk figurájából kicsit tett a tízesre. 
Ebben az esetben a pikk tízes után az ászt kellene hívni, az viszont akkor bukna el, ha 
Nyugatnak mégsem osztottak figurát (és egy vagy két lapja van a színbıl). 
Úgy gondolom, hogy csak erıs ellenfelek ellen komoly a veszély, hogy ezt a 
játékmódot úgy találja meg Nyugat, hogy a kihagyást tempóban, rezzenéstelen arccal 
adja elı (ha gondolkodásával elárulja, hogy figurája van, akkor a kihagyás már 
hatástalan). Nem vagyok elég jó matematikus, hogy kiszámoljam a kihagyás 
veszélyét, de úgy „érzem”, hogy a kihagyást is figyelembe véve a pikk kettıs 
impassz jobb esély a felvevı számára, mint a treffmagasítás. 
A partira visszatérve azonban: úgy látszik, hogy a legerısebb a kır indulás, ami úgy 
rombolja a felvevı átmeneteit, hogy közben a káró királyt sem magasítja fel. Ennek 
ellenére kır indulásra is teljesíthetı a felvétel. Dél rákényszerítheti az ellenfeleket a 
kárószöktetésre késıbb is. Elsı dolga, hogy pikket hívjon a tízeshez és Nyugat 
dámájához (a kihagyás dublóból most nem segít). Megüti a treff visszahívást (nem 
rosszabb, mint bármi más) és lehívja a másik treffet is, amire kézbıl kárót dob. A 
pikk bubi hívással azután leüti az összes pikkjét és a kır figurák lejátszása után 
kiadja az ütést kırrel az ellenvonalnak. Ebben a helyzetben pedig (azonnal vagy a 
treff lehívása után) az ellenfelek kénytelenek káróhívással megszöktetni Dél királyát. 
 
        

Menteni 2 szannal 
(Ráduly Csaba, Erdély) 
 
 
IMP bajnokság III. osztály, második nap. 
 
Mansban bell ellen partnerem osztott, és passz – 1 pikk után az alábbi lappal kellett 
licitálnom Nyugaton ülve: 
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♠ AK6, ♥ B, ♦ AKD1075, ♣ D104. 
 
Kontráztam; Észak passza után partnerem 2 treffet licitált, az induló pedig passzolt. 
Bízva a „kézi nyolc ütésben" 2 szant mondtam, ami a laperınek igen, az elosztásnak 
már kevésbé felelt meg. 
Ez maradt a felvétel, partnerem pedig érthetı módon nem fogadta az invitet, ugyanis 
ezek voltak a lapok: 
 

18. leosztás. Osztó: Kelet, Észak–Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ 8 
  ♥ D109753 
  ♦ B962 
  ♣ B8 
Nyugat    Kelet 
♠ AK6   ♠ D973 
♥ B    ♥ 4 
♦ AKD1075   ♦ 843 
♣ D104   ♣ 97652 
  Dél 
  ♠ B10542 
  ♥ AK862 
  ♦ – 
  ♣ AK3 

 
 
Az ellenfél a lejátszáskor azért már megtalálta a kır színét és lehívták az 
elsı nyolcat, így aztán nem kellett a káró szín rossz elosztása miatt bosszankodnom. 
A három bukás persze sovány vigasz volt számukra a teljesen biztos bellgém és 
teljesíthetı szlem ellentételezéseként. 
 
A BM jelentése szerint erdélyi olvasónknál csak egy pár ért el lényegesen jobb eredményt: 
bridzssportunk doyenjét, Nemes Lászlót (aki Reich Ágnessel játszott) hagyták 3 kárót 
teljesíteni, 12,5 keresztpontért. A szlemet egyedül Jalsovszky–Klein mondta be (és teljesítette 
kontrázva) 14,5 pontért. A legtöbb asztalon Észak – Dél 4 kırt mondott és teljesített. Hat 
helyen volt 4(5) kır a felvétel, csak két Nyugat tudott ennyi magas figurával a kontra 
csábításának ellenállni. Jutalmuk: húzó parti. 
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Le a királlyal! (csalimese) 
(Kovács András, Buda) 
 
Az IMP bajnokság I/A, B április 21-i 20. leosztása mellett licit, ellenjáték és 
felvevıjáték szempontból sem mehetünk el. 
 

1. A licit 
  

Osztó: Nyugat, általános bell 
Délen ülünk az alábbi lappal: 

 ♠ AKD943 
 ♥ K93 
 ♦ 52 
 ♣ K9 
 

1.1 Nyugat gyenge szanját (11–14) két passz követi. Mit válasszunk? 
 (a kontra legalább indulóerıt ígér, egyébként multi-landyt játszunk) 

 
1.2 Ugyanez erıs szant játszó ellenfélnél: 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
1 ♣  passz  passz  kontra 
passz  1 ♥  passz   1♠   
passz        1 szan  passz   ? 
 

Most mit? 2 pikk? 3 pikk? 2 szan? 3 szan? 
(De jó lenne, ha pontosan tudnánk, mit is ígér az 1 treffre az újranyitó, ugró 2 
pikkünk… Ön tudja, kedves Olvasó? És a partnere ugyanúgy gondolja?) 

 
Én úgy gondolom, hogy ezt a lapot nem szabad csak 15 pontosnak értékelnünk – 
sokkal jobb annál. 

 
Az 1 szan kontráját a partner lepasszolja, és Kelet menekülésére az élrıl leadott licit 
ereje nem egyértelmő. Lehet, hogy erre az élrıl licit az erısebb, lehet, hogy inkább a 
partner kontrájából kimenı licitünk? Írja fel, kedves Olvasó, hogy Ön szerint melyik, 
aztán kérdezze meg a partnerét! 
Az 1 treff után érkezı 1 szanra én a 2 szan és a 3 pikk közül választanék – bevallom, 
most sem tudom eldönteni melyik a jobb… Sıt a 3 szant sem vetem el. 
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2. Ellenjáték – folytatódjon a fenti 1.2 licit így (Nyugaton ülünk): 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
1 ♣  passz  passz  kontra 
passz  1 ♥  passz   1♠   
passz  1 szan  passz   3 ♠ 
passz  4 ♠  körpassz 
 
 
 

Észak 
♠ 86 

  ♥ B872 
  ♦ AB107 
  ♣ D65 
Nyugat  
♠ 752  
♥ A54  
♦ KD9  
♣ A843 
   
 

Káró király indulásunkra a partner páros lapszámot jelez. Hogyan tovább? 
 

3. Felvevıjáték 
3.1. Nézzük most a fenti ellenjáték feladványt a felvevı szempontjából: 

 ♠ 86 
 ♥ B872 
 ♦ AB107 
 ♣ D65 
 
 ♠ AKD943 
 ♥ K93 
 ♦ 52 
 ♣ K9 

 
Az ellenfél a kihagyott káró király után a treff ásszal folytatja. Már szinte látjuk, hogy 
otthon vagyunk. A hat pikk mellé két-két treff és káró, remek! … – Vagy mégsem? 
Jobbról párosnak tőnı kárót jeleztek, az 1♣ indulás is az induló hármas káróját 
valószínősíti. Nála volt a treff ász, a káró mariázs és nála lesz a kır ász is. De mi 
történik, ha a treff ász után megint kárót hoz? Egy kırt eldobhatunk rögtön, de kettıt 
még ki kell adjunk. Igen, az ellenfél megtalálta az egyetlen buktatás-esélyes 
ellenjátékot a treff ász lehívásával, bármi másra megvagyunk, hiszen késıbb épp 
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ezzel ütésbe juttatva ı tenne majd le az asztalra vagy adná meg a kır ütést. De a mi 
demokráciánkban könnyő túljárni az eszén: csak be kell dobnunk a treff királyt! 

 
 
Kuttner György 
 

BM-Gate, avagy hıs a múltból  
 
 
A mai ifjúság számára természetes, hogy a BM(szkórgép)-nek hála, a versenyeket 
követı másodpercekben már tudni lehet az eredményeket. A versenyzık miközben 
felveszik kabátjukat, elbúcsúznak partnereiktıl, már meg is süvegelhetik a gyıztest. 
Mire hazaérnek BS(board sheet)-sel és PS(private score)-sel a kezükben már el tudják 
mondani az érdeklıdı családtagoknak mit kell legközelebb másként tenni ahhoz, 
hogy nekik gratuláljanak.   
 
Szerkesztıségünk elsısorban számukra szeretett volna képet adni arról, hogyan volt 
ez anno. A hetvenes években, amikor az IBBF (akkor: Nemzetközi Balatoni 
Bridzsfesztivál) párosverseny-eredményét a fıtitkár a helyi kempingben, saját 
sátrában számolta három napon át, miközben folyt a csapatverseny. Vagy, hogy 
kiket mutatott be késıbb Szentpéteri János, az általa vezetett félixfürdıi versenyen a 
román szervezıknek eképpen: „Európa legjobb számolóit hoztam el Nektek”. És, 
hogy közülük is hogyan válogatta ki a legjobb szkórereket Gabos Gábor, a 
legigényesebben szervezett hazai verseny, a Nınapi, Fészek-verseny eredményének 
garantálására.  
 
És amikor felkészült riporterünk éppen a nyolcvanas évek számolóbrigádjának 
meghatározó egyéniségével próbál terminust egyeztetni, hogy megtudhassuk tıle, 
miként jött rá anno, hajnali kutyasétáltatás közben a számolási hibára, mellyel 
megmentette becsületünket az eddig legnagyobb magyarországi páros verseny, a 
közel háromszáz párt felvonultató, Philip Morris Európa Kupa második fordulója 
után… megkezdıdik a 2009. évi közép-magyarországi IMP Páros Bajnokság. Az elsı 
versenynap végén a részvevık már a helyszínen megtudják fordulóbeli 
eredményeiket. Sıt, valamennyi asztalon elért eredményt! Pontosabban azt, hogy a 
versenynapon, az egyes ellenfelek ellen, hogyan szerepeltek… Már csak a 
végeredmény hiányzik. Napokig várunk… A versenyzık megpróbálják felidézni, 
hogyan tanulták az összeadást az iskolában… De olyan sokat kellene összeadni. És a 
végén még osztani is kell! A felkészültebbek inkább segédprogramokon agyalnak… 
 
És akkor, a hétvégi versenyen, a faliújságon megjelenik a forduló eredménye… A 
régi módszerrel, sima papíron, ismerıs kézírással, századra pontosan! A lap alján: 
Dienes Ödön, dátum, aláírás. Egy hıs visszatért. 
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Dienes Ödön, avagy a Mester dolgozik 

 
Mindig is tudtuk, hogy az élet a legjobb szerkesztı. 
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Gáspár Gyula 
 

Engesztelı áldozat 
 
Tavasz volt. A késı esti órában négy férfi hajolt a bridzsasztal fölé egy budapesti 
lakásban. Pál a református esperes és partnere Péter az evangélikus lelkész, valamint 
József a katolikus kanonok és társa Sándor a zsidó rabbi. 
Egy ökumenikus istentisztelet alkalmával ismerkedtek össze még a 70-es években. 
Gyorsan kiderült, hogy mindannyian tudnak bridzsezni. 
Az utolsó parti következett a befejezı második oktávból. Józsefék 350-nel vezettek. 
Ezek voltak a lapok (az eredetihez képest +90 fokkal elforgatva!) 
Osztó: Dél, általános mans 

 
  Észak 

   ♠ KD10 
   ♥ 83 
   ♦ D32 
   ♣ 86532 

 
Nyugat    Kelet 
♠ B3    ♠ A9876542 
♥ 54    ♥ 6 
♦ 10986   ♦ KB7 
♣ KDB109   ♣ 7 

   Dél 
♠  – 

   ♥ AKDB10972 
   ♦ A54 
   ♣ A4 
 
A licit:  
 
 Észak  Kelet  Dél  Nyugat 
 Péter  Sándor  Pál  József 
     1 treff 1 passz 
 1 káró 2 4 pikk  5 kır  körpassz 
 
 1 precíziós 
 2 0-7 pont 
 
József a treff királlyal indult, és Pál felmérte a helyzetet. Keletnél a hosszú pikk 
mellett valószínőleg ott van a védett káró király is, hogy ne legyen túl sok vesztıje a 
licitjéhez, ezen túl szingli treffje kell, hogy legyen, különben ütésbe kerülve átadná a 
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hívást Nyugatnak, aki aláhívna a káró dámának. Így Sándornak a 7-8 pikkje mellett 
4-3 kárója lehet a királlyal… Amikor ezen töprengett, Sándor – aki éppen a húsvét és 
a pészach liturgiai kapcsolatán elmélkedett magában – kezébıl kiesett a kır hatos. 
Biztos szingli. Most vetessem vissza? Éljek az alkalommal? Nem errıl szól az 
ökumené, gondolta Pál. Érdekes megoldás jutott eszébe: a második ütésben az adu 
kettest hívta, Nyugattól a négyes, az asztalról a hármas, Kelettıl a hatos. 
Sándor hosszan gondolkozott, majd kárót hívott, de ez mindegy volt, a felvétel 
teljesült. 450 Péter–Pálnak, akik megnyerték az aznapi bridzset. Sándor szomorúan 
mondta Józsefnek: 

 
– Látványos és sportszerő módon legyızött minket kırben az „engesztelı 
áldozat”… 

 
 
 

 
Krakkói vár húsvétkor        (Fotó: Piotr Ziebol)
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Megy a gızös... 
 
Árvay Gyula 
 

Wawel tornyai 
 
 
Az elsı vasutas versenyt 1956-ban rendezték meg Párizsban. Elıször évente, majd 
1966-tól kétévente mindig más európai városban, luxus körülmények között. A 
program igen sőrő, hisz egy félnapos kirándulásnak bele kell férnie az öt napba. 
Általában 7-8 ország indul ezen a versenyen, egy országból csak egy vehet részt. 
Teljes körmérkızést játszunk, minden csapat ellen 2x16 leosztást. 
 
A legutóbbi versenynek a Lengyel Államvasutak adott helyet, méghozzá a történelmi 
Krakkóban. Elıre leosztott partikat kaptunk, az információáramlás tökéletes volt, a 
mérkızés után 10 perccel minden csapat megkapta a részletes eredményt, az 
összesített eredményt és a párok százalékos teljesítményét az adott mérkızésen, 
illetve az addig lejátszott meccsekre vonatkoztatva is. 
Az elsı néhány összecsapáson játszottunk fı vetélytársaink, a finnek, a házigazda 
lengyelek és a norvégok ellen. Ezekrıl a mérkızésekrıl mutatok be négy leosztást.  
 

A finnek elleni 31. számú parti: 
 
Osztó: Dél, Észak–Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ D9 
  ♥ A86 
  ♦ AB10864 
  ♣ B10 
Nyugat    Kelet 
♠ KB1043   ♠ 87652 
♥ 105               ♥ 73 
♦ 953               ♦ 72 
♣ K32               ♣ D765 
  Dél 
  ♠ A 
  ♥ KDB942 
  ♦ KD 
  ♣ A984 
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Dél          Nyugat  Észak  Kelet 
 
Harsányi Pörn  Árvay  Enell     
1♣ *  passz   2♣**             passz  
2♥             passz   3♦  passz 

      3♥             passz   4♥             passz 
      4szan***         passz              5♥****       passz 

 7♥                  körpassz  
 
*   legalább 17 figurapont  
**   4 kontroll (ász=2, király=1) 
***  kulcslapkérdés 
**** 2 kulcslap, nincs adu dáma 
 

A teljesítés nem okozott nehézséget, +2210. Mivel a másik asztalon Matheovits–
Decleva a kontrázott 4 pikkben négyet bukott  –800-ért, a megszerzett 16 IMP 
nagyban hozzájárult a 25–4-es gyızelmünkhöz. 
 
A lengyelek elleni mérkızés második félidejében történt: 

 
20. leosztás, Osztó: Nyugat, általános bell 

 
  Észak 
  ♠ K98 
  ♥ B106 
  ♦ KD6 
  ♣ 9873 
Nyugat    Kelet 
♠ AD54   ♠ 10 
♥ AD854   ♥ K732 
♦ –    ♦ A109854 
♣ AK104   ♣ 65 
  Dél 
  ♠ B7632 
  ♥ 9 
  ♦ B732 
  ♣ DB2 
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Nyugat  Kelet  
Harsányi  Árvay    
1 ♣   1 ♠ 
2 ♥              3 ♥ 
3 ♠   4  ♦                
4 ♥                             4  ♠ 

      4 szan                         5  ♥ 
      6 ♥                                          
 
Partnerem erıs treff kezdése után válaszom 3 kontrollt mutatott, majd a kır 
találkozás meglelése után kulcslicitek következtek, majd kulcslapkérdés után 
mondtuk be ezt a kifejezetten jó esélyő szlemet. 
Kır bubi kezdés után a felvevı ütött a királlyal, a káró ászra treffet dobott,  s pikk 
impasszt adott. Újabb aduhívás, s a felvételt már nem lehet teljesíteni az 
elhamarkodott treffdobás miatt. Azt a többletesélyt észre kellett volna venni, 
hogy ha a pikk impassz nem ül, a felvétel csak akkor teljesíthetı, ha harmadlagos 
treff dáma–bubi van valamely kézben. A sors szigorú, de igazságos volt velünk. 
Mivel a másik asztalon a házigazdák leálltak gémben, 13 pontot kerestek a 
játszmán.   Ez azonban nem szegte kedvünket: 
 
28. leosztás, Osztó: Nyugat, Észak–Dél bellben 

 
  Észak 
  ♠ D43 
  ♥ D1074 
  ♦ A9 
  ♣ D963 
Nyugat    Kelet 
♠ AK86   ♠ B1052 
♥ A32               ♥ KB95 
♦ B10832   ♦ 75 
♣ A    ♣ B82 
  Dél 
  ♠ 97 
  ♥ 86 
  ♦ KD64 
  ♣ K10754 
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A licit: 
 

Nyugat Kelet   
Harsányi Árvay         

 1 ♦    1 ♥ 
2 ♠   3 ♠                                                                                                                              
4 ♠   
 
Indítókijátszás: ♣6 
  

Üt az ász, majd kis káró. Káró kilences és ismét kis treff. A felvevı lopott, majd 
újabb kis kárót hozott. A káró ász után Észak a treff dámával folytatta. Partnerem 
lopott,  és mivel a jelzések meggyızték arról, hogy valószínőleg Észak tart 
legalább négyes kırt, mélyimpasszt adott: kicsi a kilenceshez! Ezzel 
felgöngyölítette a színt: tíz ütés, +420 és ezzel 8 IMP a javunkra, mert a másik 
asztalon 3 treffet buktak egyszer a mieink. A mérkızést ezzel 22–8-ra nyerte a 
PVSK. 
 
Bridzsben Norvégia mindig nagy ellenfél. Ez Krakkóban sem volt másképpen: 

 
19. leosztás.  Osztó: Nyugat, Kelet–Nyugat bellben 
      Észak 
      ♠ K92 
      ♥ - 
      ♦ AKDB1093   
                 ♣ AK4 
Nyugat                     Kelet 
♠ A108753                                   ♠ 6 
♥ AKD542                     ♥ B976 
♦ -           ♦ 75   
♣10                      ♣ B87632 
         Dél 
        ♠ DB4 
        ♥ 1082 
        ♦ 8642 
        ♣ D95 

 
A különleges leosztásban a mi asztalunknál így folyt a licit: 

 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
E. Hansen Árvay  Ronning Harsányi 
1 ♥  kontra  3 ♥   passz 
4 ♥  5 ♦             5 ♥  5 ♠ 
kontra            körpassz 
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Mindketten a másiktól vártunk pikket. A kontrázott öt bukás 1400 pontot jelentett 
ellenfeleinknek, ami nem kecsegtetett sok jóval, de: 

 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Matheovits N. Hirth Decleva L. T. Hirth 
1 ♠  kontra  2 ♣   passz 
3 ♥  4 ♦             4 ♥  passz 
6 ♥  kontra            körpassz 

 
A teljesítése kárókezdésre sem volt nehéz: csapattársunk magasra lopta a pikket, így 
a 12 ütéssel megszerzett 1660 pont nekünk hozott 6 IMP-t. A norvégok elleni csatát – 
kis különbséggel, 14 – 16 – elvesztettük, de a „vasutasháborút” mi nyertük, mivel a 
körmérkızés végén: 

 
1. Magyarország (PVSK) 144 
2. Norvégia 137 
3. Franciaország 112 
4. Lengyelország 110 
5. Románia 101 
6. Dánia 80 
7. Finnország 64  
 
 

 
Decleva M. (npc), Decleva L., Matheovits, Harsányi, Árvay, Bariné, Süle      (Fotó: Harsányi Judit) 
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Boóc András – Gál Péter 
 

Nincs megállapodás 
 

Olvasónk levelében nehezményezi, hogy gyakran kapja ezt a felvilágosítást 
ellenfeleitıl. Cikkünk igyekszik tisztázni a kérdést. 

 Induljunk ki a szabályból. 

 40. A PARTNEREK KÖZÖTTI MEGEGYEZÉSEK 

A. A játékosok közötti megegyezések 

      1.  a) Egy pár játékosai között megegyezés az alkalmazott módszereiket tekintve 
létrejöhet nyíltan, megbeszélés által, avagy hallgatólagosan, közös tapasztalat vagy a 
játékosok ismerete alapján. 

b) Minden párnak kötelessége, hogy a páron belüli megegyezéseket elérhetıvé 
tegye az ellenfelek számára, mielıtt megkezdik a játékot ellenük. 

 B.        Partnerek közötti különleges megegyezések 

1. 

b) Egy partnerek közötti megállapodást, akár nyílt, akár hallgatólagos, 
partnerek közötti megegyezésnek kell tekinteni. 

6.         a) Ha valaki az ellenfél kérdésére válaszolva felvilágosítást ad partnere 
licitjének vagy játékának jelentésére vonatkozóan (lásd a 20. szakaszt), köteles az 
összes, a partnerek közötti különleges megállapodáson, vagy az együttes 
tapasztalaton nyugvó értesülést közölni; de nem köteles feltárni azokat a 
következtetéseket, amelyekre tudása, tapasztalata vagy a bridzsjátékosok által 
általánosan ismert tények alapján jutott. 

 Mi a fentiek jelentése? Játékosok elıre megállapodnak licitálási, ellenjáték során 
jelzési módszerekben, továbbá a pár gyakorlata létrehozhat akár hallgatólagos 
megállapodásokat, gyakorlatot is. 

Például a licitrendszer nem engedi meg az 1 szanzadu indulást 5 lapos nemes 
színnel, azonban a pár egyik tagja már néhányszor elindult 1 szannal 5–3–3–2 
elosztással, 5 lapos nemes színnel. 

 Ellenfeleink jogosultak megismerni az összes – akár hallgatólagos – megállapodást 
mielıtt egy adott (általában licitálási) helyzetben döntést hoznak. Ha ez nem történt 
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meg és ellenfeleink (helytelen) döntését befolyásolhatta az ismeret hiánya úgy 
kártérítésre jogosultak, mert téves vagy nem teljes felvilágosítást kaptak (téves 
felvilágosítás). 

 Mit jelent, ha ezt a felvilágosítást kapjuk: „Nincs megállapodás”? Fel kell 
tételeznünk (és a játékvezetınek egyéb tapasztalat hiányában hasonlóan kell 
vélekednie) ellenfeleink az adott helyzetben kizárólag bridzstudásuk, tapasztalatuk 
alapján döntenek, döntésüket semmiféle egyezmény, megállapodás, páron belüli 
kialakult gyakorlat nem segíti. 

 Megemlíthetı minél összeszokottabb egy pár, vélhetıen annál kevesebb lesz az 
olyan helyzet amely a pár korábbi játszmáiban nem fordult elı – ezt a tényt döntése 
meghozatalánál a versenybíró ne hagyja figyelmen kívül. 

Lényeges megemlíteni, jogosultak vagyunk megismerni ellenfeleink összes 
egyezményét, nem mentség, ha ellenfeleink egyik tagja megfeledkezik valamelyikrıl. 
Téves felvilágosítás történt, és ha kárt szenvedtünk, melynek oka a téves 
felvilágosítás, úgy a játékvezetınek meg kell állapítani a kár mértékét és kiszabni a 
jóvátételt. 

Ugyancsak nem elhanyagolható szempont, ha a játékos meg van gyızıdve arról, 
hogy bemondása értelmezésére partnere számára semmiféle (akár hallgatólagos) 
megállapodás nem létezik, nem köteles ellenfeleinek elárulni licitjét minek szánta. 

Hogyan viselkedjen a játékos, ha partnere közli ellenfelei kérdésére, hogy az adott 
bemondásra „nincs megállapodás” ugyanakkor ı meg van gyızıdve az 
ellenkezıjérıl (nyilvánvalóan liciternyı nélkül zajlik a játszma)? 

1. Ha partnerünk nem jelezte egy általunk egyezményesnek tekintett licitre 
annak egyezményes voltát (azonos a „nincs megállapodás” 
felvilágosítással), nos erre az információra nem vagyunk jogosultak (ha 
liciternyı lenne nem is tudnánk), azaz további cselekményeinknél ezt a tény 
nem használhatjuk fel. 

2. Az elsı, a szabályok által megengedett alkalommal fel kell hívnunk 
ellenfeleink figyelmét. A felvevıvonalnak a licit befejezése és az indító 
kijátszás megtétele közötti,  tisztázási idıszakban van erre lehetısége, ekkor 
e célból a saját konvenciókártyájukat is megvizsgálhatják. Az ellenvonalnak 
csak a parti befejeztével van erre módjuk. 

(A szerzık az MBSZ Szabályalkalmazási és Etikai Bizottságának tagjai.) 
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Visszapillantó tükör 

 
Hittmann László 
 

Visszajátszás 
 
Tekintsünk vissza a Magyar Kupa utolsó fordulójában, a Heti Pesti 
Bridzslapokban általam elemzett második partira, amelyet alapvetıen az 
ellenjáték szempontjából vettem górcsı alá.  
 
31. leosztás. Osztó: Kelet, általános bell 

 
Észak 

  ♠ ADB852 
  ♥ A43 
  ♦ KD 
  ♣ K4 
Nyugat    Kelet 
♠ 109764   ♠ K 
♥ B86     ♥ KD975 
♦ B32    ♦ 764 
♣ 93    ♣ AB75 
  Dél 
  ♠ 3 
  ♥ 102 
  ♦ A10985 
  ♣ D10862 
 

Azoknak, akik olvasták a cikket lehet, hogy fel is tőnt, hogy a lehetı legjobb 
ellenjáték esetén javasolt felvevıjáték mégsem a legjobb esélyő volt. Mint 
emlékezetes, Észak 3 pikk felvétele ellen a kır király indulás (ami ütésben marad) 
utáni pikk királyra váltás esélyt adott az ellenvonalnak a buktatásra (minden egyéb 
hívás kényelmes teljesítési lehetıséget nyújt a felvevınek). A cikkben javasolt legjobb 
felvevıjáték szerint miután kiderül a rossz pikk elosztás, treff királyt kell hívni, majd 
az ellenjátékos ásszal történı ütése utáni kis treff hívására (az egyetlen buktatási 
esélyt adó ellenjáték) meg kell adni a treff bubi ellen az impasszt. Létezik azonban 
egy ennél sokkal jobb felvevıjáték is, amely feltételezve, hogy az 5 pikket tartó 
Nyugatnál legalább 3–2 a minorok elosztása, 100 százalékos teljesítési esélyt nyújt. 
Mielıtt tovább olvasnánk, próbáljuk megtalálni 52 lapból a megoldást! 
A treff dámával az asztalon ütve kis treffet kell hívni. Ha Nyugat lop, természetesen 
vesztı kırt dobunk, ami már a teljesítést jelenti, ha kırt vagy kárót dob (mivel a 
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konkrét partiban nincs harmadik treffje), akkor lopunk, lehívjuk a kır ászt és a káró 
királyt, valamint az esetleg még a kezünkben lévı pikk bubit, majd a káró dámát az 
ásszal átütve a három lapos végállásban tetszıleges minor lap hívásával elszöktetjük 
maradék két kis adunk egyikét. Így összesen öt adu (3 magas és 2 lopás), egy kır, egy 
treff és két káró ütéssel teljesítjük a vállalt kilenc ütést. 
 
 
 

Orákulum 
 
Gulyás Dániel 
 

A GPI jelenti 
 
 
Miután a Gömb kipihente magát, újult erıvel lát(ok) neki a jövıbe tekintésnek. Mivel 
a jövı héten Balatonföldváron az EcoSoft szokásos tavaszi versenyére kerül sor, az 
eddigi nevezési lista alapján próbáljuk megtippelni a leendı gyızteseket. 
 
Csapatverseny 
 
Kezdjük a csapatversennyel. Egészen elképesztı mennyiségő a hazai, azaz EcoSoft 
játékosok száma, és mindjárt 2 csapat is nevezett Marjaival a soraiban. Indítsuk el a 
„Minden csapatba Marjait!”-mozgalmat! A két idısebb családtag mindenképpen 
esélyes a végsı gyızelemre (Zöld, M. György, Honyek, Varga I. illetve Szabó Cs., M. 
Péter, Kotányi, Gulyás). Az ifjabbik gyermek, Gábor, feltehetıleg a verseny 
rendezésében segédkezik majd, alighanem ezúttal is hibátlanul (most nem lesz 
olimpia, de esetleg egy hokimeccset közvetíthet majd a világbajnokságról az 
érdeklıdıknek). 
A Gamax kivételével szinte minden elsı osztályú csapat tiszteletét teszi majd, a 
mezıny igen erısnek tőnik az eddigi nevezések alapján (mint mindig, a nevezési 
lista sorrendjét próbáljuk követni). Ízelítıül néhány összeállítás:  
Galim (Gál–Kemény, Gellér–Szalka); Fészek (Gabos–Réti, Fogaras–Földi); Interface 
(Bódis–Bartis, Csehó–Szabó I.); Luigi (Linczmayer–Kovács M., Magyar P.–
Szappanos); Dumbovich (Dumbovich–Gotthard, Szalay–Rásonyi).  
Még meg kell említsük az ilyenkor szokásos vegyes összeállítású csapatokat is: ilyen 
például a Gerı (Gerı–Jakab, Dombi–Szıts); a Benı (Bárczy–Trenka, Zoller–Czímer) 
vagy a Budapest-vidék vegyes Syl (Szilágyi–Demeter, Zsák–Grezsa). Szóba jöhet még 
a szintén jó erıkbıl álló Líra (Kolosi–Nyárádi G., Falus–Lévai) és Hegedüs (O. és G., 
Zalai, Szegedi), avagy Nyárádiék másik csapata, az Ibolya (Ibolya és Gabi, 
Kisgyörgy–Szalka J). 
Minden jel arra mutat, hogy nehéz dolga lesz a Gömbnek, ha szeretné eltalálni a 
végül dobogón álló csapatokat. Szerintünk a következı várható: 
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1. Dumbovich 
2. GuMaKoSza 
3. Interface 

 
Páros verseny 
 
A páros versenyen mindenképpen szintén nagy erık vonulnak majd fel, elég csak a 
csapatverseny összeállításait megtekinteni, hiszen az itt indulók szinte kivétel nélkül 
várhatóak ebben a számban is.  Ki kell még emelni többek közt a tavalyi címvédı 
Macskásy házaspár részvételét, a nevezık listája pedig korántsem teljes így egy 
héttel a start elıtt. 
A páros verseny végeredménye nyilván ez lesz: 

 
1. Hegedős G.–Szegedi (az MP budapesti bajnokai végre megmutatják, hogy 

nem volt véletlen a cím; ha mégsem: többet nem tippelek rájuk) 
2. Demeter–Szilágyi (nem sikerül a szakember újabb diadala a Nagy Tavaszi 

Hadjáratban) 
3. Marjai Gy.–Zöld (a szervezés nem veszi el az erejét a klán vezérének, és 

példát mutat a családnak) 
4. Dumbovich–Gotthard (a mester és az SAP együtt csodákra képes, tudjuk 

jól) 
5. Gál–Kemény (a viszonylag új partnership megmutatja, hogy a pihent rutin 

sokra képes még mindig – bárcsak ne kedden lenne az évközi bajnokság…) 
6. Szalay–Harsányi József (Pest és Burghausen elegye bármire képes lehet) 

 
Mivel a vegyes páros elég speciális szám, itt a nevezık még nem halmozták el 
jelentkezésükkel a szervezıket, de bizonyára ezen sem fog senki unatkozni. A Gömb 
azonban egyelıre túl homályosnak látja a szám végeredményét ahhoz, hogy 
(ki)nyilatkozni merjen. 
Közben elkezdıdött az IMP bajnokság is, itt azonban még talán korai lenne a végsı 
gyızteseket megtippelni. Kezdenek azonban kialakulni az erıviszonyok, és 
mindenképp meglepetés a Gamax tagjainak gyenge kezdése – talán mégis kellene 
játszani a kisebb versenyeken is néha? Nem minden a rutin. Sebaj, majd Zia 
megmutatja! 
Amint végre a Nagy Hálóra felkerül az elkövetkezı hetek párosítása, megpróbálunk 
majd egy-egy nagyobb rangadóra is tippelni (sajnos eddig ez még nem jött össze a 
szervezıknek, de legalább az állást már sikerült kiszámolni; örüljünk ennek is). 
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