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Szkórgép 
 
Igen, kedves sporttársak, jól látjátok, megszületett a magyar elnevezése a 
BridgeMate-nek, amelyet ugyan még sokunknak szoknunk kell, nem is nagyon 
férünk tıle a licitdobozoknak is épphogy elég helyet biztosító liciternyıs asztaloknál, 
mégis nagy segítségünkre van. Mert ugyan üzemeltetésének és használatának is 
adódnak (még) olykor bökkenıi, hasznossága bıven kárpótol minket a kezdeti apró 
kellemetlenségekért. Gondoljunk csak bele: párosversenyen azonnali 
fordulóeredmény, csapaton már forduló után megnézhetı, hogy a többiek mit 
játszottak egy-egy partiban, s talán nem mellékesen: szkórgép nélkül szegényebbek 
lennénk egy hetente megjelenı bridzsújsággal. A masina magyar elnevezése Kelen 
Károlytól származik, aki ezzel tovább gyarapította a magyar bridzsterminológia 
meghonosítása terén szerzett eddig is számos érdemeit. Mi mindenestre használjuk, 
és terjesztjük a kifejezést, tegyetek így Ti is. A „BM jelenti” alcímet történelmi 
okokból meghagyjuk. 
Az eheti fordulók kezdtek izgalmasabbá válni, fel-fel bukkantak rangadók: az Ottlik-
csoportban az utóbbi gyızelmét hozó Izobau-Interface, vagy az általunk a „Hét 
mérkızése” címmel illetett Kotányi-Szigethy összecsapás; a Widder-csoportban a 
jelenleg vezetı vendégek által kicsit megnyert Royston-Vékony, illetve a nevéhez 
egyelıre nem hő hazai csapat (♥6) gyızelmét hozó Kır6-Hegyvidék viadal; a 
Kovács-csoportban pedig a Dienes 20-10-es gyızelme a LIRA ellen. A további esélyek 
kezdenek körvonalazódni, olyannyira, hogy latolgatásukra saját jövendımondót is 
szerzıdtettünk, aki a kognitív, spekulatív és misztikus képességeinek teljes arzenálját 
felsorakoztatja jóslataihoz (saját csoportjának prognosztizálását szerénysége tiltja, így 
ott egyikünk a segítségére sietett). 
Nagy örömünkre szolgál, hogy két serdülıjátékosokból álló csapat is megmutatta 
oroszlánkörmeit: errıl is olvashatnak a Magyar bridzsmesékben. 
Állandó szerzınk sikerével zárult a senior bajnokság, egyetlen leosztás erejéig ezzel a 
versennyel is foglalkozunk. 
Meglepı eredmény született a 4. fordulóban a FÉSZEK-Fecni összecsapáson. Történt 
ugyanis, hogy némi kavarodás következtében (a felelısök bizonyára levonták az eset 
tanulságait) a vasárnapi klubversenyen a keddre duplikált leosztásokat játszották le, 
s ez csak a keddi 4. forduló utolsó elıtti partijában derült ki (nyilván egyik érintett 
játékos sem a vasárnapi lapját tartotta), így a három érintett meccs közül egyedül 
ezen az utolsó két partitra +3-+3 IMP-t ítélt a tornavezetı. A mezıny többi 
csapatának érdekében, akiknél mindig maximum 30 gyıznelmi pontot szoktak 
kiosztani egy meccsen, talán érdemes lett volna megfontolni, hogy egyszerően 
leosztanak 2 új partit (ahogy az 5-6. fordulóban az érintett meccseken aztán meg is 
történt), hogy ne kerüljenek extra pontok a rendszerbe. 
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Nem szóltunk még eleget a csoportok névadóiról, pedig nagy örömmel tölt el 
minket, hogy a rég- és közelmúlt bridzsóriásainak nevét mostanában gyakrabban 
leírhatjuk. Ezért volt kézenfekvı, hogy e nagy formátumú személyiségekrıl nevük 
mellett rövid és személyes hangvételő írásokban is megemlékezzünk. Azok, akik 
személyesen ismerhették egyiküket-másikukat, biztosan örömmel olvassák 
sokadszorra is jellemzésüket, az életrajzi adalékokat és a néhány jellegzetes 
anekdotát, akik pedig nem ilyen szerencsések, olvassák el többször is a róluk szóló 
írásokat a jelen és a jövı heti számban. 
Ismételten kérünk mindenkit, hogy írásokkal, véleménnyel és javaslatokkal 
keressenek meg minket a lap email-címén: heti.bridzs@gmail.com! 
 
 
         A szerkesztık 
 
 

♦ 
 
Csoportkiosztás 
 
Szalay György nagyszerő ötlete volt, hogy a Magyar Kupa selejtezıcsoportjait a 
magyar bridzs nagyjairól nevezzük el. A fiataloknak megpróbáljuk bemutatni a 
névadókat. 
 

Cohen 
Cohen Rafael 
 
A XIX. század végén született. Nagy sztár és tekintély volt, amit többek között 
1934-es Európa-bajnoki gyızelme alapozott meg. Rafi – mindenki így szólította – 
elsısorban versenyjátékos volt. Szerette a precízen kidolgozott licitrendszert, és 
partnereitıl szigorúan elvárta a betartását. Ha egy szóval akarnám jellemezni, azt 
mondanám: elegáns volt. Ezen kívül gyors volt a játékban és az elemzésben 
egyaránt. A fiatalokat kedvelte, és szívesen válaszolt a kérdésekre. Egy 
alkalommal egy ifi, kikérte a véleményét, majd szóhoz jutott: – De Rafi bácsi…  
Nem tudta befejezni, mert Cohen így folytatta: – Akkor miért kérdezel?  
Nem sértıen mondta, inkább tréfás hangsúllyal. A 60-as években felajánlott egy 
vándorserleget a trófeái közül az ifjúsági csapabajnokságok gyıztesének. (Volt idı, 
amikor nagy siker volt megnyerni a Cohen Rafael Kupát.)  
Nehéz volt vele vitatkozni. Az asztal mellett néha „el lehetett kapni”, de a játék 
utáni elemzésben verhetetlen volt. Widder írja, hogy „Rómának” nevezték. (A 
római pápa döntésével szemben nincsen helye vitának...) 
63-tól megint kijutottak válogatottjaink a nemzetközi porondra. A csapatkapitány 
Cohen lett. Megalkotta az úgynevezett Válogatott rendszert, amelyik leginkább az 
akkoriban világverı olaszok Blue Clubjára hasonlított. (A Forquet–Garozzo által 
játszott szisztéma alapja az erıs – legalább 17 pontos – 1 treff volt magasfigura-
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válasszal. A fı különbség: az olaszok kanapé-elv – kétszínő lapokkal elıbb a 
rövidebb színt kell mondani – szerint licitáltak, a magyarok maradtak a 
természetes módszereknél.) Többen támadták, mert kötelezıvé tette a rendszer 
használatát a válogatott játékosok számára. 
Kilencvenéves korában is kiválóan játszott, de már csak péntekenként a lakásához 
közeli Építık Klubjában, bridzstudásban tıle fényévekkel lemaradó partnerekkel. 
Pillanatok alatt átlátott minden partit, még egy komplikált technikát is könnyedén 
alkalmazott. Fried Péter meséli, hogy Rafi bácsi egy nehéz szlemet játszva, 
megszólalt: – Ez valószínőleg kétoldali, háromszínő beszorítás lesz; de én már 
öreg vagyok hozzá, megadom inkább az impasszt.  
Igazi bajnok volt, akin nem fog az idı. 
Ottlik Géza írta róla 1973-as Cohen címő cikkében a Bridzséletben: „A 
legmagasabb fokon a versenybridzs nemcsak sport és szellemi torna, hanem a 
maga mikrokozmoszán belül rokon a mővészetekkel is. Rokon mindenestre a 
zenével, matematikai struktúráinak „megoldásra”, determinált rendezésre törekvı 
szigorúságában. Azt szerettem volna érzékeltetni, sıt megkíséreltem elemezni, 
hogy akinek füle van hozzá, Cohen játékából kihallhatja mondjuk egy Backhaus 
billentését.” 
 
Az 1934-ben Bécsben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott: Alpár Imre, 
Cohen Rafael, Décsi László, Keleti Andor, Klór László, Leitner Ferenc. 
 
 

Szélvészgyors úr, vállig érı hajjal 
Dr. Widder Lajos 
 
İ is a XIX. század gyermeke. Kassán született. Bár elvileg ügyvéd volt, életének 
nagyobb részét töltötte a kávéházakban, mint a bíróságokon. Sakkozni, kártyázni, 
dominózni is lehetett ezeken a helyeken. Lala – mert mindenki így hívta – minden 
játékban otthonosan mozgott, igazi kávéházi figura volt. Legnagyobb és örök 
szerelme a bridzs lett. A II. világháború és következményei tönkretették a 
kávéházakat és a bridzs is kiütéses vereséget szenvedett. Szinte a lovaspólóval 
azonos súllyal szerepelt a diktatúra múltat elítélı frazeológiájában, miszerint amíg 
a nép szenvedett, azalatt az urak bridzseztek… stb. 
Lala, aki a 30-as évek bridzs aranykorában Európa-bajnoki címet szerzett, 
természetesen tovább kártyázott – füstös kártyatermeket eltőrt a hatalom (ott is 
elfért néhány spicli) –, de a versenyélet csak 53-ban indulhatott újra. Ettıl kezdve 
még 25 évig sikeresen versenyzett és naponta robberbridzsezett a Fészek klubban. 
(Az egyetlen olyan helyen, ami emlékeztetett a múlt homályába veszı idıkre.) 
Vállig érı, ısz hajjal, örökké égı cigarettával a szájában villámgyorsan tette ki a 
lapokat, mindig jó sorrendben. Nagy tekintély volt, és ezt érzékeltette is. Egy 
alkalommal a félidıben vesztésre állt a csapata. – Hogy üljünk le a folytatáshoz? – 
kérdezték a többiek. – Azt nem tudom, de egy biztos: én játszom, mert még ha 
rosszul is menne, akkor is jobb leszek, mint ti… 
58-után enyhült a diktatúra nyomása, a bridzs szó újra megjelenhetett a sajtóban és 
a könyvkiadásban. Megjelent a Füles, benne bridzs- és ultirovattal, Lala bácsi 
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(akkor már) szerkesztette mindkettıt. Pár éven belül több bridzs- és kártyakönyvet 
is írt. Sokat tanultam tıle, különösen a Fészekben, ahol a tanulás ára sokszor az 
volt, hogy kevesebbet nyertem, mint ı… 
 Könyveiben többször is leírja az oslói Európa-bajnokság egyik játszmáját: 
 

 Észak 
 ♠ AD82 
 ♥ A82  
 ♦ D4 
 ♣ 9876 
 
 
 
 Dél 
 ♠ 65 
 ♥ K97 
 ♦ AKB1083 
 ♣ A5 

 
„Dél helyén játszottam 6 kárót. Nyugat a kır bubit játszotta ki. Látszólag 
teljesíthetetlen szlem! Ha a pikk impassz jó volna, akkor is ki kell adnom egy kırt, 
egy treffet. A teljesítés feltétele a sikeres pikk impassz és a végjátékban valami egy- 
vagy kétoldali dobáskényszer. De melyik színben? Majd valamelyikben, egyelıre 
a legfontosabb az, hogy kiadjam az ütést.” 
Ütött a kır királlyal, és kis pikket hívott a nyolcashoz! Kelet ütve a kilencessel, a 
kır dámát hívta vissza. Kır ász, káró dáma, majd sorban a kárók. Nyugat kétszer 
színre színt adott, majd két kis kırt, a treff bubit és a treff királyt. Kelet három adu 
mellett három trefftıl vált meg. 
Ez az állás: 
 

  Észak 
  ♠ AD2 
  ♥ – 
  ♦ – 
  ♣ 9 
Nyugat   Kelet 
♠ K104   ♠ B7 
♥ 10    ♥ – 
♦ –    ♦ – 
♣ –    ♣ D10 
  Dél 
  ♠ 6 
  ♥ 9 
  ♦ – 
  ♣ A5 
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A tizedik ütésben a felvevı a treff ászt hívta. Ha most Nyugat kırt dob, magas a 
kır kilences, ha pikket, a pikk impassz után esik a királya és a negyedik pikk 
magas. 
Itt van az összes lap: 
 

  Észak 
  ♠ AD82 
  ♥ A82 
  ♦ D4 
  ♣ 9876 
Nyugat    Kelet 
♠ K1043   ♠ B97 
♥ B10654   ♥ D3 
♦ 92    ♦ 765 
♣ KB    ♣ D10432 
  Dél 
  ♠ 65 
  ♥ K97 
  ♦ AKB1083 
  ♣ A5 

 
Az 1938-ban Oslóban Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott: Bokor Imre, 
Ferenczy György, Klór László, Poór András, Widder Lajos, Zichy Jenı.  
Könyvei: Az ultitól a bridzsig, Versenybridzs, A bridzsjáték technikája és taktikája 
 

Hıs minden kártyalap 
Darvas Róbert 
 
Keveset tudunk róla. A XX. század elején született, és ı is a kávéházak világában 
talált otthont magának. Römizett, bridzsezett és könyvet írt, egyelıre magyarul. 
Világhírt a II. világháború után megjelent két angol nyelvő mővével szerzett. A 
Right Through the Pack címőben mind az ötvenkét kártyalaphoz egy csodálatos 
történet és egy még csodálatosabb játszma tartozik.  
Egyik kedvencemben a matematikaprofesszor – aki könyvbıl tanult bridzsezni és 
életében egy partit sem játszott még – betér egy angol klubba, hogy szeretne 
beszállni. Azzal a feltétellel engedik meg neki, hogy az elsı feltőnı hibánál kiül. 
Rögtön az elsı leosztásban ellenjátékosként hátulról belehív egy asztali 
nagygábliba a királya mellıl. A klubtitkár a játékot félbeszakítva udvariasan 
felállítja és kikíséri. A ruhatárig a professzor magyarázkodásából kiderül, hogy 
egyedül erre a hívásra bukik a felvétel. A titkár sőrő bocsánatkérések közepette 
marasztalná, mire a professzor: – Köszönöm, nem megyek vissza, a bridzs túl 
egyszerő játék nekem… 
Spotlight on Card Play címő feladványkönyvét Lukács Pállal (Paul Lukacs) közösen 
írta. Mindkét mő azután jelent meg, hogy a háború után néhány évvel Angliába 
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emigrált, ahol rövidesen meghalt. Csodálatos alkotásai csaknem 60 év után is 
kedveltek az egész világon. 
Egy hátborzongató anekdota főzıdik a nevéhez. Dr. Kóczián Imrénél, aki szintén 
kiváló játékos volt, házkutatást tartott a háború utáni politikai rendırség (a 
Gestapót megúszta). Találtak nála egy táblázatot, benne az elsı hat számjegy 
variálásával. Ez csak egy titkos kód lehet… Hiába védekezett azzal: „Ha hatan 
bridzseznek...”, Imre bátyánkat egy hétig ütötték-verték, mert ragaszkodott a 
rögeszméjéhez: a táblázat arra az esetre vonatkozik, ha hat bridzsezı jön össze, 
milyen összeállítások követik egymást (egy példány Kertes Ottó íróasztalában ma 
is megvan).Végül a verılegények fınöke rászánta magát, hogy keressenek egy 
szakértıt. A nyomok Darvashoz vezettek. A bırkabátosok becsöngettek hozzá, és 
az orra alá dugták a táblázatot. Így kezdte a választ: „Ha hatan bridzseznek…” 
Ezután dr. Kóczián  továbbra is kártyázhatott, de néha kiesett a lap a kezébıl… 
A Bridzsenciklopédia Robert-coup-ként említi, amit mi Darvas-cselnek hívunk: 
„This form of coup is the unnecessary expenditure of a trump, in order to preserve 
a plain suit card to lead later in the play. This coup was first analyzed and later 
named for Mr. Robert Darvas of Hungary.” 
„Vagyis a Darvas-csel lényege: fölöslegesen adut használni egy ütésre annak 
érdekében, hogy egy külsı színő lapot késıbb játszhassunk ki. A fogást elıször a 
magyar Darvas Róbert úr elemezte, és róla kapta a nevét.” 
 

  Észak 
  ♠ B2 
  ♥ 10 
  ♦ – 
  ♣ 7 
Nyugat    Kelet 
♠ KD10   ♠ – 
♥ 9    ♥ 8654 
♦ –    ♦ – 
♣ –    ♣ – 
  Dél 
  ♠ A43 
  ♥ – 
  ♦ 5 
  ♣ – 

 
Dél pikk felvételt játszik. Kelet valamelyik kırjét hívja. A felvevı eldobhatná 
káróját, hiszen az asztal tízese viszi az ütést. Akkor azonban már csak az adu 
ásszal üthet. De ha Dél belop egy kis pikkel, majd a káróját hívja, Nyugat biztos 
két adu ütésébıl csak egy marad. 
         Csepeli Miklós 
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Szalay György 
Magyar bridzsmesék III. 
 
A közlekedés fontosságáról 
 
A hétfıi elsı forduló legérdekesebb játszmája számomra az alábbi volt: 
 
6. leosztás. Osztó: Kelet, Kelet-Nyugat bellben. 
 
 

   Észak 
   ♠ D 
   ♥ KB743 
   ♦ B64 
   ♣ KB93 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ 104    ♠ K965 
 ♥ 965    ♥ 1082 
 ♦ D7    ♦ A985 
 ♣ D107642   ♣ A8 
   Dél 
   ♠ AB8732 
   ♥ AD 
   ♦ K1032 
   ♣ 5 

 
A legnépszerőbb felvétel (15 asztalon a 24-bıl) Észak 3 szanja volt. A pikk indulás 
(az asztal licitált, legalább ötös színe) nyilván nem opció. Akik saját hosszú színükkel 
kezdtek (így jár, aki elindítja Kelet kezét: Dél nyilván nem licitált ekkor kárót), 
azoknak a sorsa teljesen a felvevı kezében volt: a treff váltásra, ha eltalálták az 
elmenetelt (kilences, Szilágyi-elv: adjuk mélyen az impasszokat!) vagy elvitték a 
második menet treffet, akkor könnyen teljesítettek. 
A kır kezdés látszólag teljesen passzív és haszontalan, de a felvevı közlekedését 
rombolja. A BM-jelentés nem tér ki a részletekre, de hálózatunk beépített embereitıl 
megtudtuk, hogy a legtöbb asztalon a felvevı pikket hozott a második ütésben, s ezt 
Kelet elvette. Ezzel a (szocialista együttélés normái mellett) két fontos elvet is 
megszegett: ne üssön az, akinek nincs hívása, továbbá ebben a játszmában is hasznos, 
ha a felvevı bontja majd az új színeket.  
A klasszikus „kır-pikk-kır” ellenjátékra a felvevık teljesítettek, ha a legnagyobb 
esélyre mentek: próbáljuk ki a kırt (most automatikus teljesítés!), s ha ez nem 
sikerült, reménykedjünk a három-hármas pikkben és a káró eltalálásában! 
 
Gyakori, sokak által nem figyelembe vett bridzselv, hogy ha közlekedésünk rossz, 
akkor praktikusabb a viszonylag zárt hétlapos nemes színben kísérletezni a gémmel, 
mint 3 szannal. Öt pár fogadta meg ezt a tanácsot, s bár csak 2/5-ük vitte haza a 
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gémet, szemben a 3 szanosok 3/5-ével, ne feledjük, hogy a 3 szanosoknak most óriási 
szerencséjük volt a 6-2-es treff elosztás miatt! 
 
Összefoglalva a BM jelentését: 10 pár gémet teljesített (6 IMP), szintén tízen buktak (-
5-6 IMP), míg a 4 falmelléki töredék közül kettı lett meg: 1 pontért.  
http://bridzs.hu/mezhon/9mkfrh21-6.htm 
 
A figurapontok szerepérıl 
 
Hány pont kell a gémhez?  Kezdıként azt tanultam, hogy 26. Aztán csökkentek az 
igényeim, 25, 24…bellben gyakran már 23-mal is érdemes megpróbálni. 
S melyik gém? Ha nincs nemes találkozás vagy szingli, akkor nyilván 3 szan (elıbb-
utóbb az ember eljut oda, hogy ha van, akkor is). 
Elég ritkán találkozunk olyan lapokkal, hogy 28 figuraponttal semmi esélyünk 
nincsen nem hogy gémre, hanem még hármas magasságú töredékre sem.  
Ez történt hétfın a közlekedési játszma után: 
 
7. leosztás. Osztó: Dél, általános bell. 
 

   Észak 
   ♠ AD10 
   ♥ B105 
   ♦ AK9 
   ♣ AK62 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ B43    ♠ 8652 
 ♥ AKD862   ♥ 4 
 ♦ 8642    ♦ 105 
 ♣ -    ♣ D97543 
   Dél 
   ♠ K97 
   ♥ 973 
   ♦ DB73 
   ♣ B108 

 
 
Kovács András ügynökünk (szigorúan titkos) beszámolójából idézünk: 
 

Van már némi íve bridzspályafutásomnak*, de hoz még újat a játék (hát persze, épp ezért 
játszom!). 
Végre ezt is megértem: aktívan bemondott 28 pontos bellgémünkben – jó aduelosztás 
mellett – az elsı kilencet az ellenfél ütötte 600-ért... 
Általános bellben vagyunk Délen, Nyugat 2 kırrel nyit, partnerünk kontráját Kelet 
lepasszolja. 
Lebensohlt játszunk, és lapunk ♠K97 ♥973 ♦DB73 ♣BT8 – én a 2 pikk mellett 
döntöttem.   
Partnerem 3 kırrel jött, erre én 4 kárót mondtam, majd 4 pikkjére passzoltam. 
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A magas kırökre Kelet eldobta két – azaz összes –  káróját, majd hat lopás következett... 
De lásssuk mindenben a jót: na persze, ha kontráznak, -1700, tehát nem is írtunk olyan 
rossz partit... - (a menekülıút, az 5 káró – kontrázva – is 800). 
 
* Hálózati személyek jelentésében gyakran szereplı „fedıtevékenység”. 

 
A hálózati személy arról nem tesz említést, hogy elfoghatta volna az ellenséget: a 2 
kır kontrázva 500 pont a jó fiúknak. Természetesen nem könnyő vállalni az ellenfél 
bellgémjének kockázatát, de a 2 pikk vagy a (2 szanon át!) 3 káró leállás sem tőnik 
biztosnak. 
Két olyan változatról is tudunk, ahol Észak-Dél könnyen pontokat szerezhetett 
volna: 
Csipka Szilvia (Pikk Dáma) ellen Nyugat férfias 3 kırrel kezdett, Mezei Katalin 
Északon kontrázott, s ezt Csipka végül büntetıvé alakította, + 800. (Ebben a 
formájában a leosztás kísértetiesen hasonlít arra a – tudomásunk szerint egyedüli – 
leosztásra, amelyik 25 évvel ezelıtt magyar versenyrıl a Bridge World licitfórumába 
került. Jövı héten ezt a Visszapillantó tükörben még megnézzük!) 
Sok asztalon Nyugat nem (erıs) gyenge kettessel, inkább gyenge egyessel kezdett. 
Észak automatikus kontrája után Dél következett. Ezt nehéz (sıt: ostobaság) 
lepasszolni, de azt nem értjük, hogy miért NEM 2 káró (majd, késıbb: 2 pikk) a licit 
erre. Az 1 pikket hármas színnel csak akkor érdemes mondani, ha az adott zónán 
belül GYENGE a lapunk. 
Abból a szempontból most mindegy volt az 1 pikk vagy 2 káró választás, hogy 
Nyugat ismételte színét (miért?) és Észak az úgynevezett Eisenberg-kontrával (erıs 
lap, vélhetıen hármas támogatás a partner színében) folytatta. Ezt miért nem lehet 
lepasszolni? 
 
A BM-összefoglalójában az áll, hogy Csipkáék 14 IMP-vel gazdagodtak, az a két pár, 
akik szerencsésen (töméssel) teljesítettek hármas magasságú töredéket egyenként 7 
pontot szereztek. 17(!) asztalon bukott egyet vagy kettıt Észak-Dél (3 kárótól 5 káróig 
terjedtek a –félre-vállalások), +/-1 pontért. 
Fodor Péter és Talyigás András (Matróz) már 3.5 pontot szerzett azzal, hogy 
háromszor buktatták az 5 kárót, s három párról tudunk, akik a Kovács ügynök által 
is említett négy alapütésre szorították Dél pikk játékát. 
A fiatal Sinkovitz-Hoffmann duó (Mazsola) négyszer buktatta a 2(!) pikket 
(kiváncsian várjuk, hogyan lehetett ilyen alacsonyan fékezni), a „mansgém” 5.5 
pontot jelentett. 
Fried-Ecsedi (Izobau) és Bánki Zsuzsa –Petı (Wellner; éppen ügynökünk ellen) pedig 
a bellgémet írták fel (+600), ami 12 figuraponttal elég rika: jutalmuk 9.5 pont és 
további figyelem. 
Azért Nyuszikával/Reagennel kérdezzük: s hol maradtak a kontrák? 
http://bridzs.hu/mezhon/9mkfrh21-7.htm 
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Sz(l)em a láncban III. 
 
A második hétfıi játéknapon egy eltalálós-impasszos 6 kırrel kezdıdött a 
szlemfesztivál (errıl a leosztásról A hét mérkızése rovatunkban olvashatnak 
bıvebben), majd némi pihenés, feltöltıdés után az osztógép a harmadik fordulóban 
újra magára talált: 
 
21. leosztás. Osztó Észak, Észak-Dél bellben 
 

 Észak 
 ♠ D 
 ♥ K92 
 ♦ AK1076 
 ♣ AD52 
 
 
 
 Dél 
 ♠ AB102 
 ♥ A86 
 ♦ D932 
 ♣ B8 

 
 
Észak 1 káró (vagy erıs 1 treff) kezdése után hat pár jutott el a tökéletes és 
biztonságos 6 káró felvételhez: Kraicsovits-Vidóczy, Lukács-Soproni, Fodor-Talyigás 
A., Szigeti Gy.-Szabó L., Földi-Fogaras, valamint az elızı forduló balesete (egy 
szlemesélyes lappal bátran 2 káróig jutottak) után: Argay-Kelen K. (+ 9 IMP). 
Pölöskei Petra (Mitsubishi) és Kemény György (Galim) a kevésbé biztonságos 6 
szanban volt a kormánynál, Dél lapjával. 
Pölöskei ellen Szilágyi (Kelet) kétszínő majorokkal szólt közbe, s Demeter (Nyugat) 
kır támadása után a felvevı kiadta a pikk királyt, majd treff impasszt adott: 12 ütés, 
1440 és 10.2 IMP. 
Keménynek nehezebb feladat jutott, mivel ellene Kelet csak 1 pikket mondott. A pikk 
kezdést vette az asztali dámával, és (úgy véljük, helyesen) kis treffel folytatta. 
Amennyiben Keletnél lett volna a király, biztos 12 ütése van: Kelet nem mehet el 
üresbe a figurával, mert akkor a felvevınek a hét piros ütés mellé lesz még három 
treff és két pikk. Kicsit sem tehet, mert akkor a felvevı visszavált pikkre, s abban a 
színben szerzi meg a teljesítéshez szükséges ötödik fekete ütést. 
Meglepıdött, amikor Nyugat vitte el az ütést a királlyal, s kırre váltott. 
 
Hogyan folytassuk? (Válaszaikat a heti.bridzs@gmail.com címre várjuk!) 
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Úgy látszik, a hétfıieknek mindig jut nagyszlem: 
29. leosztás. Osztó Dél, általános bell. 
 

   Észak 
   ♠ D9 
   ♥ A3 
   ♦ K1085 
   ♣ K10764 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ B42    ♠ 7653 
 ♥ DB10542   ♥ 9876 
 ♦ 3    ♦ DB976 
 ♣ 982    ♣ - 
   Dél 
   ♠ AK108 
   ♥ K 
   ♦ A42 
   ♣ ADB53 

 
 
Kis szerencsével-eltalálással a 7 szan is teljesíthetı, de az igazán stabil felvétel a 7 
treff. Szigeti-Szabónak és Wellner-Bálintnak szerencséje (is) volt a 7 szanban: + 8 
IMP. 
 
A BM jelenti: A mezıny közel fele (10 pár) játszotta a tökéletes 7 treffet, 7 cross IMP-
ért: 
Külön kiemelendı az a négy pár, akik mindkét szlemlicitben jól vizsgáztak: 
Kraicsovits-Vidóczy, Fodor-Talyigás A., Pölöskei Petra-Takács Timea, Argay- Kelen. 
Ferenczi Gy.-Hajdú L. és Haraszti-Resofszky nevével ritkábban talákoztunk eddig. 
http://bridzs.hu/mezhon/9mkfrh23-8.htm 
 
 

♦ 
 
 
A hét mérkızése 
 
    Kotányi - Szigethy 
 
 
Az irányított sorsolás miatt a második játéknap elsı fordulójában került sor elıször 
olyan összecsapásokra, ahol Magyar Kupába jutásra esélyes csapatok találkoztak, 
méghozzá a csoportok második és harmadik kiemeltje. Ezen hat meccs közül 
egyöntetően a Kotányi (Kotányi-Szabó Csaba, Gulyás-Marjai Péter) és a Szigethy 
(Bíró, Boóc, Mirk, Sztrapkocsics, Kepecs, Kocsis József) csapatok találkozójára esett a 
tudósítók választása. Kotányiéknál egy többszörös válogatott játékos (Gulyás), 
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valamint két újdonsült csapatbajnok (és egyben többszörös ifjúsági válogatott) 
szerepel. A Szigethy csapat igazi sötét ló: keveset játszanak a bajnokságokon kívül, 
így az „élı” mesterpontok alapján csak a harmadik kalapba kerültek, de annak 
véleményünk szerint ık a legerısebb csapata. Volt olyan év, hogy egyetlen(!) pont 
különbséggel szorultak a második helyre a Budapesti Csapatbajnokságon, 2 éve is 
döntıbe kerültek a Magyar Kupában. Persze egy sötét lónál a verseny kezdése 
mindig meghatározó: a CSB-ezüstöt követı évben kiestek, s visszakerülésük után az 
elmúlt két évben is csak az utolsó fordulóban biztosították a bennmaradást.   
Most remekül kezdték a versenyt: a három leggyengébbnek tartott ellenfél ellen az 
elsı napon 60 pontot győjtöttek. Kotányiék egy meglepı kiütéses vereséggel 
startoltak az Izobau ellen, de két gyengébb csapat ellen szerzett gyızelmekkel végül 
52 ponttal zárták az elsı hétfıt.  
A Kotányi mindkét párja gyenge szanos Precízióst játszik. Gulyás-Marjai a tudósítók 
által viszonylag jól ismert relé-változatot, míg Szabóékat evolúciós utazásuk közben 
figyelhetjük meg: most térnek át erre a változatra az Aromo-csapatban alkalmazott 
Nyárádi-Balogh-féle rendszerrıl. (Ennek apropóján nem hagyhatjuk ki, hogy a 
napokban ünnepelték Darwin születésének 200. évfordulóját.) 
A Szigethy (megható és elismerésre méltó ez a névhőség, jegyezzük meg!) játékosai 
(esetükben összeforrott párokról beszélni mindenképpen barokkos túlzás lenne) 
nagyjából a 70-es évek elején megtanult dallaszit játsszák, egy-két újítással. 
 
Egy érdektelen 1 szan után nagyobb tétért küzdhetett Sztrapkovics: 
2. leosztás. Osztó: Észak, Kelet-Nyugat bellben (az eredetihez képest +90 fokkal 
elforgatva!) 

  
Észak 

 ♠ D73 
 ♥ KD62 
 ♦ K53 
 ♣ A96 
 
 
 
 Dél 
 ♠ 8 
 ♥ AB97 
 ♦ AD6 
 ♣ KB1032 

 
  
Pároslicitben pillanatok alatt bemondták a szlemet Mirkkel:  
1 treff – 1 kır – 2 kır – 4 szan (kulcslapkérdés) – 5 pikk (2 és adu dáma) – [kontra] –  
6 kır formájában. 
Szabó Csaba Nyugaton a pikk kettessel (páratlanból a legkisebb) kezdett, Kotányi 
ütött a bubival, majd pikk ászát a felvevı lopta. 
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Sztrapkovics (gondatlanul) asztalra ment a káró királlyal, pikket lopott, kettıt 
aduzott a kezében, majd a treff ásszal asztalra ment (kicsit gondolkozott az 
impasszon, de persze nem adta meg). Ekkor befejezte az aduzást, majd megadta 
Kelet feltételezett dámája ellen a treff impasszt. Ez a játék több szempontból is hibás: 
amennyiben két aduzás után (kiderül a három-kettes elosztás!) magasan lopjuk az 
asztal utolsó pikkjét, s káró király – aduk - kárók sorrendet választunk, akkor 
rosszabbul nem, csak jobban járhatunk. Jelen esetben Kelet a káró harmadik 
menetébe a bubit teszi, s ez erısen a – licitben nagyon agresszív -  Kotányi treff 
dámája ellen szól. Nyugat treff nyolcasa is gyanút kelthet, de: lehet egy olyan 
versenyen NEM „bubi mögött ül a dámát” játszani, aminek egyik csoportját 
Kaufmann Istvánról nevezték el? 
A másik asztalon porszem került Marjai (Dél) és Gulyás (Észak) precíz, gyenge szan 
indulást követı folytatásába. Kelet megkontrázott egy mesterséges 3 pikk választ, s 
nem volt egyetértés abban, hogy egy késıbbi kérdés melyik királyt kérdezi. 
 
+480, +50; Kotányi – Szigethy  11-0 
 
A vezetés nem tartott sokáig. 
 
Melyik kártyával kezdene  az Olvasó 1 pikk – 2 pikk – 3 pikk(invit) – 4 pikk licit 
után? 
 ♠ K8 ♥ 86532 ♦ B963 ♣ 92  
Gulyás az üres kır, míg Mirk (neki talán még kevésbé informatív, Precíziós 1 treff – 1 
szan – 2 pikk – 4 pikk (8-10 pont, négyes pikk) licitmenet után kellett indulnia.) a treff 
kezdés mellett tette le a garast. 
Az „olaszos” (üres ÉS rövid színnel 4 nemes ellen) indítókijátszás volt most a sikeres. 
Ezek voltak a lapok: 
 
3. leosztás, osztó: Dél, Kelet-Nyugat bellben 
 

Észak 
   ♠ AB972 
   ♥ AB10 
   ♦ 85 
   ♣ AK4 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ D4    ♠ K8 
 ♥ D4    ♥ 86532 
 ♦ A1074   ♦ B963 
 ♣ DB876   ♣ 92 
   Dél 
   ♠ 10653 
   ♥ K97 
   ♦ KD2 
   ♣ 1053 
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Boóc András számára egyszerő „aduzunk-terítünk” leosztássá vált a játszma, +420. 
Az ifjú Szabónak nehezebb volt a dolga, s bár a végeredmény szerencsétlennek 
nevezhetı (megpróbálkozott aduzás után a káró szöktetéssel, sikertelenül; majd 
kinyomozta, hogy Keletnek lesz több kırje, s felé adta a dáma-impasszt: egy bukás), 
azért a kártya istennıjétıl jogosan kapott büntetést. Mirk az adu királlyal ütve újra 
treffet hozott, s most mindenképpen komoly hiba káró expasszal kezdeni: ráérünk. 
Adjuk ki inkább Nyugatnak az ütést a magas treffhez! Most – gondolom – 
Sztrapkovics kis kárót hívott volna, de akkor is ez történik, ha az ellenvonalon 
felcseréljük a káró tízest és a bubit? 
 
Kotányi – Szigethy 11-10 
 
A forduló talán legérdekesebb játéka következett: 
4. leosztás. Osztó: Nyugat, általános bell. 
 

Észak 
   ♠ D8 
   ♥ 84 
   ♦ D1086 
   ♣ AB865 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ 2    ♠ A75 
 ♥ AD10   ♥ 7632 
 ♦ K752   ♦ AB943 
 ♣ KD943   ♣ 2 
   Dél 
   ♠ KB109643 
   ♥ KB95 
   ♦ - 
   ♣ 107 

 
Nyílt terem 
 

 Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Sztrapkovics Szabó  Mirk  Kotányi 
1♣  passz  1♥  2♠ 
kontra  3♠  passz  4♠ 
passz  passz  kontra  körpassz 
 
 

Sztrapkovics kontrája pontosan hármas kırt és többleterıt mutatott, Szabó licitje 
NEM volt invit, Kotányi akcióval kedveskedett az elpilledı kibiceknek. Mirk 
konyakot rendelt a TikTakból. A felvevı kihagyta a treff dáma (ígéri a királyt: 
Rusinow) kezdést (?), a treff lopás után 800 pont is könnyen elérhetı lett volna az 
ellenvonalnak. Mirk kis kırrel folytatta, s partnere lehívott még egy magasat. (Nem 
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gondolta végig, hogy Kotányi nem vak, hanem csak bátor: az „önemelés” 
indokolható mással, mint egy sikénnel és erıs, jobb kezünknél licitált színnel?) 
Két bukás,  500 pont a védıknek. Ez kevésnek bizonyult, mert a zárt termben: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Marjai  Boóc  Gulyás  Bíró 

1♦  passz  1♥  3♠ 
kontra  passz  5♦  körpassz 
 

Marjai indulása 11-15 figurapontot, legalább négyes (de eltekintve a 4441-tıl és az 
alábbi, ötös treffet és szinglit tartalmazó kezektıl: legalább ötös) kárót és nem 
egyenletes kezet mutatott. Bíró egyenes 3 pikkje után kontrája hármas kırt és jó lapot 
jelzett. 
Gulyás sokat gondolkozott a passzon, végül a bellgémet választotta, s igaza lett. 
Partnere egyik piros mélyimpasszt adta a másik után, s amikor a füst felszállt, a 
Kotányi csapat újabb 3 IMP-t szerzett. (+600, -500) 
Ezután egy érdekes zsüriparti következett. Leginkább Boóc András véleményére 
lennénk kíváncsiak, de mivel érdekelt volt az esetben, erısen kétséges, hogy tudna-e 
objektív véleményt mondani. Az asztalnál mindkét Észak-Dél tízet ütött káró 
töredékben, a zsüri ezt 3 IMP-re módosította a Kotányi csapat javára. 
A félidei állás: Kotányi-Szigethy 17-10 
A következı leosztásokról már olvashattak a Bridzsmesékben lapunk 7. oldalán. 
Ismétlésként a lapok: 
6. leosztás. Osztó: Kelet, Kelet-Nyugat bellben. 
 

Észak 
   ♠ D 
   ♥ KB743 
   ♦ B64 
   ♣ KB93 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ 104    ♠ K965 
 ♥ 965    ♥ 1082 
 ♦ D7    ♦ A985 
 ♣ D107642   ♣ A8 
   Dél 
   ♠ AB8732 
   ♥ AD 
   ♦ K1032 
   ♣ 5 

Nyílt terem: 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Sztrapkovics Szabó  Mirk  Kotányi 
    1♦  1♠ 
passz  2♥  passz  4♥ 
körpassz 
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Mirk árnyékolt indulása után Szabó egy menetre kényszerítı 2 kırt mondott a 
közbeszólásra. Kotányi okosan gémre emelte partnere licitjét. 
Mirk treff ász kezdése érthetı, az azonban már kevésbé, hogy miért nem kis káró 
követte? A káró ász – káró folytatást Szabó elengedte Sztrapkovics dámájához, aki 
treffet hívott. Szabó ütött a kezében, leaduzott és terített: +420. 
 
Zárt terem 
 
Észak  Dél 
Boóc  Bíró 
  1♠ 
1 szan  2♠ (?) 
2 szan  3♦ 
3 szan  körpassz 
 
Bíró meglepı módon NEM ítélte elég erısnek a lapját a belsı riverzhez (2 káró, majd 
3 pikk), de partnere vette a lapot, s elfogadta saját invitjét. Amennyiben valamilyen 
„titkos”, belsı konvencióról van szó, akkor az érintettek elnézését kérjük. 
A természetes kır kezdést Boóc az asztalon vette, lehívott még egyet (?), majd kis 
pikket hozott. Gulyás elvette, káróra fordult. Marjai ütött a dámával, következett a 
két olcsó színő ász, majd újabb káró. Boóc tehetetlen volt. Egy bukás, +50, s ezzel 
újabb 10 IMP a Kotányinak, akik már 27-10-re vezettek. 
A lehetetlen küldetés egyik csapatnak sem sikerült a „heti horrorban”: 
 
7. leosztás. Osztó: Dél, általános bell. 
 
 

Észak 
   ♠ AD10 
   ♥ B105 
   ♦ AK9 
   ♣ AK62 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ B43    ♠ 8652 
 ♥ AKD862   ♥ 4 
 ♦ 8642    ♦ 105 
 ♣ -    ♣ D97543 
    

Dél 
   ♠ K97 
   ♥ 973 
   ♦ DB73 
   ♣ B108 
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Mindkét asztalon azonosan kezdıdött a licit: a Dél passzát követı 1 kır indulás 
információs kontrájára Bíró és Kotányi is az eléggé el nem ítélhetı 1 pikket 
válaszolta, s Észak persze felüllicittel folytatta. 
Kotányi 2 pikket (?) mondott, majd partnere újabb felüllicitjére 4 kárót. Szabó (jó 
érzékkel!) úgy gondolta, jobb lesz ebbıl a buliból kiszállni. Valóban, már ez a felvétel 
is bukott, -100. 
A másik asztalon Gulyás Keleten kontrázott a 2 kırre, mellyel MÁSIK színben kért 
kezdést. 
Két passz után Boóc rekontrázott (félfogás!), s partnere 3 kırjére végül bemondta a 3 
szant. Nem igazán értem, hogy ezt Marjai (vagy Gulyás; vagy mindkettı) miért nem 
kontrázta meg. Az ellenvonal elvitte az elsı hatot, utána tokoltak. Kontrával 9 IMP-t 
szerzett volna az esélyesebb csapat, de ebbıl elvesztegettek hatot. 
 
A 8. leosztásban egy töredékpartiban újabb 2 IMP nekik, a végjáték elıtt már 32-10 a 
javukra. 
Nagy lehetıség maradt kihasználatlanul mindkét asztalon a 9. leosztásban. 
 
Osztó: Észak, Kelet-Nyugat bellben. 
 
 

Észak 
   ♠ A106 
   ♥ K53 
   ♦ ADB85 
   ♣ K5 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ 42    ♠ K983 
 ♥ D109   ♥ AB62 
 ♦ 43    ♦ 10962 
 ♣ A108742   ♣ 9 
   Dél 
   ♠ DB75 
   ♥ 874 
   ♦ K7 
   ♣ DB63 

 
 
A nyílt teremben Észak Precíziós 1 treffjére Dél 1 szant (egyenletes gémforsz) 
válaszolt, ezt Szabó azonnal háromra emelte. 
Sztrapkovics nem híve a páratlan nemesbıl indulásnak; treff kezdésére minden 
racionális felvevıjátékkal teljesít a felvevı. Kotányi hazavitt kilenc ütést, +400. 
(Úgy véljük, ilyen lapokkal mindenképpen érdemes a gyakran alulértékelt, de 
hasznos Mathe-konvenciót alkalmazni Keleten az erıs treffre: kontra, nemesek.) 
A zárt termi 1 káró – 1 pikk – 2 szan – 3 szan pároslicit után Gulyás a kır kettessel 
(11-es szabály, felülrıl a negyedik) indult. Boóc treffet magasított, +400, húzó parti. 
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Az utolsó leosztásban a zárt termi Nyugat figyelmetlensége 7 pontjába és a nagyobb 
gyızelem elszalasztásába került csapatának. Miközben csapattársai egyet buktak a 2 
szanban, a 2 káró teljesítésével teljesen kiegyenlítették volna a játszmát. Azonban a 
két bukással megszerzett 7 IMP-vel a Szigethy 32-17-re szépített, s Kotányiék csak 19-
11-re nyertek gyızelmi pontban. 
 
       Szalay-Kelen 
 
 

♦ 
 
Szalay György 
 

Magyar bridzsmesék IV. 
 
Serdülık a Fazékból 
 
Bevallom, van egy középiskola Pesten, amelyikkel személyes okokból is elfogult 
vagyok. A Fazekas Mihály Fıvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 
rövidítve: Fazekas, Fazék. (Ellenségein(kn)ek: a „versenyistálló”.) 
Nem egy és nem két szlemet buktam el azóta, miután 12 vicces év után elhagytam az 
iskolát (s azóta sem látogattam el újra oda), de arra mai napig emlékszem, hogy 
legendás matektanárunk, Kıváry Károly, alias „Kavics” milyen remek módszerrel 
fejlesztette bridzs iránti szenvedélyünk elmélyülését: állandóan elvette tılünk a 
kártyát. (De az érettségi banketten hiánytalanul visszaadta: tarokkos úriember volt.) 
Ha valami, akkor az nem (sem) volt szimpatikus egykori iskolámban, hogy túlzottan 
az „egyéni” sportágakra (versenyekre) koncentrált, nem volt egy normális foci-, 
kosár vagy akár bridzs/sakkcsapatunk.  
Érdeklıdve olvastam a híreket, hogy az egykori (jóindulatú, de mégis) „politikai 
kinevezett” igazgatónı helyét új ember vette át. De abban csak titkon reménykedtem, 
hogy úgy változik majd a „Fazék”, hogy a drilles-poroszos-egyénieskedı világot 
legalább részben felváltja az amerikai típusú „gyerekek, dolgozzatok csoportban!”-
mentalitás. Ami, valljuk be, a sikeres bridzscsapatnak (is) az alapja. 
Nagy örömömre szolgált, amikor a BBO-n és a Mezei-Honti páros által vezetett 
serdülıedzéseken megismertem ezeket a fiatalokat, s ıszintén reméltem, hogy elıbb-
utóbb jó eredményeket érhetnek el. Már az elképesztı dolog, hogy két  teljes 
csapattal is elindultak a Kupában: a Fazék mellett  az Ifirıl van szó. Persze a selejtezı 
végén nem fognak sem a Magyar- sem a Budapest Kupába jutni (még! Azért jövıre 
egy Budapest Kupás helyen már nem lepıdne meg a szakvezetés), de az elsı 
eredményeknek már örülhetünk. Íme, eredmények a második játéknapról: 
Fazék-FÉSZEK 16-14 (alma materem a bridzses alma materem ellen) 
Ifik – Old Boys 16-14 
S végül, de nem utolsósorban: Fazék – Elastron 15-15. 
Ezen a mérkızésen a fiatalok két jelenlegi és egy volt ifikapitánynak mutatták meg, 
hogy mit tudnak és hogy érdemes velük foglalkozni. 
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Kedd, 2. nap, 1. forduló 
2. leosztás. Osztó Kelet, Észak-Dél bellben. 
 
 

Észak 
   ♠ DB6 
   ♥ ADB8 
   ♦ DB 
   ♣ D1097 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ 72    ♠ K10953 
 ♥ K1072   ♥ 943 
 ♦ K1064   ♦ 75 
 ♣ B62    ♣ K54 
   Dél 
   ♠ A84 
   ♥ 65 
   ♦ A9832 
   ♣ A83 

 
 
Nyílt terem: 

 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Fonyó D. Linczmayer Szirmay- Honti 
    Kalos B. 
    Passz  1♦ 
Passz  1♥  1♠  passz 
Passz  3 szan  körpassz 
 
Barnabás a felülrıl negyedik pikkjével támadott, a felvevı NEM tette rá a nyolcast, 
így csak két ütése maradt a színben. Asztalra ment a treff ásszal a sikeres kır 
impasszért, majd Dávid ütötte káró figuráját a királlyal, s folytatta a pikket. 
Linczmayernek már nem volt nyerı játéka: amikor Kelet ütött a treffel, lehúzta a 
pikkeket. +100, ami a BM szerint rajtuk kívül csak nyolc másik párnak sikerült 26 
közül. Csepeli-Kovácsnak sem: 
 
 
Zárt terem: 
 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Kovács M. Wagner Zs. Csepeli  Konkoly Cs. 
    Passz  1 szan 
Passz  2♦  passz  2 szan 
Passz  3 szan  körpassz 
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Konkoly Csaba gyenge szannal kezdte a licitet, Wagner Zsolt gémig készerítı 
Staymannel folytatta. 
Kovács Mihály a kır kettessel támadott: dáma-négyes-hatos. A káró dáma folytatást 
Kovács elvitte, s folytatta az indulás színét, az impassz újra sikerült. 
A felvevı lejátszotta a blokkoló káró figurát, majd pikk ásszal kézbement, s 
felmagasította káróját. Most Kovács újra (ahogy szokta) jót hívott: treffre váltott. 
Konkoly ezt ugyan nem találta el, de már nem lehetett elbuktatni. Lehívta a magas 
káróját, majd pikket hozott: kilenc ütés, + 600 és 12 IMP a Fazéknak. 
Csepeli elmondta nekem, hogy az utolsó elıtti játszmában erıltetett egy bellgémet, 
mert látta, hogy „nagy a baj”. Mivel egykori iskolatársam (vagy egykori iskolámban 
társam?) a treff B9xx-bıl támadott a kır KDx helyett, és késıbb sem fordult kırre (a 
Smith-jelzés (még) nem szerepel a repertoárban) az Elastronnak sikerült remire 
mentenie a meccset. 
Ezzel a döntetlennel nem az Ifik csapatom ellen szerzett 11 pontja lett a forduló 
meglepetése. Lehet, hogy nekünk ez a 6 pont még hiányozni fog. Ritkán, szinte soha 
nem szoktam ilyet mondani, de most mégis: bánja kánya! 
 
 

♦ 
 
 

A GPI (Gulyás Prognózis Intézet) jelentése 
 

Üdvözlöm lelkes olvasóimat! Megpróbálom megtippelni varázsgömböm, és a 
csapatok ismeretének segítségével, hogy ki nyeri a jövı heti rangadókat, és ki jut 
majd tovább az egyes csoportokból (természetesen erkölcsi okokból, valamint a belsı 
információk miatt saját csoportomat nem értékelem, kizárólag a nem érintett 
rangadókról ejtek szót – itt majd kisegít az SZPI). 
 
Hétfı, Kaufmann-csoport 
7. forduló: 
Vöcsök-Csipka   20-10 
Saródy-SZTAKI 13-17 
HOBBI-Galim   4-25 
Pattron-Pikk Dáma   9-21 
A Saródy csapat meglepetést okoz szoros eredményével az eddig remekül álló 
SZTAKI ellen, míg a Galim bebiztosítja eddig is szinte biztosra vehetı továbbjutását. 
 
8. forduló: 
Saródy-Vöcsök 18-12 
HOBBI-SZTAKI 10-20 
Pattron-Printtech   8-22 
Pikk Dáma-Galim 10-20 
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A SZTAKI és a Printtech próbálja tartani a lépést, míg a Galim a nıi válogatottal 
egyenlı Pikk Dámák ellen szoros mérkızésen gyız, és bonthatja a pezsgıt. A 
meccsnek külön pikantériája, hogy az eddig a Roystonban szereplı Hegedüs-
Kemény házaspár ezúttal a screen azonos oldalán (azaz akár egymás ellen) 
bizonyíthatja, hogy jó ötlet volt otthagyni a ’szülıi ’ csapatot, melynek egyébként 
jómagam is sokat köszönhetek. 
 
9. forduló: 
HOBBI-Saródy 14-16 
Pattron-Csipka 11-19 
Pikk Dáma-SZTAKI 21-9 
Galim-Printtech 15-15 
 
Az utolsó fordulóban két hatalmas rangadóval dıl majd el a továbbjutás, a Pikk 
Dáma kiüti a SZTAKI-t, és továbbjut, míg a (volt)elsı osztályú csapatok rangadóján 
születı szalonremi bıven elegendı a már bepezsgızött Galimnak, ám a Printtech 
számára a Magyar Kupától való búcsút jelenti. 
A varázsgömb szerint a Kaufmann csoport végeredménye ez lesz: 
 

1. Galim 166 

2. Pikk Dáma 159 

3. SZTAKI 154 (B6: 75/5=15) 

4. Printtech 151 (B6: 70/5=14) 

5. Saródy 130 (B6: 71/5=14.2) 

6. Vöcsök 127 (B6: 56/5=11.2) 

7. Csipka 124 

8. HOBBI 109 

9. Pattron 105 

 
 
 
Hétfı, Widder-csoport 
7. forduló: 
Kaskad-Matróz   7-23 
Mitsubishi-Kır6 10-20 
Pánczél-Hegyvidék 12-18 
Wellner-Vékony 15-15 
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A Kır6 némi elınyhöz jut, mivel jobban gyız az eddig erın felül teljesítı 
’háromkárósokon’, mint két ellenlábasa. A Royston vidáman figyel közben 
kimaradóként… 
 
8. forduló: 
Mitshubishi-Kaskad  21-9 
Pánczél-Kır6 13-17 
Wellner-Royston 6-24 
Vékony-Hegyvidék 8-22 
 
Miközben a Kır6 nehezen, és alig gyızi le lelkes ellenfelét, mind a Royston, mind a 
Hegyvidék nagy lépést tesz a továbbjutás felé. 
 
9. forduló: 
Pánczél-Mitshubishi  20-10 
Wellner-Matróz 14-16 
Vékony-Kır6  16-14 
Hegyvidék-Royston 20-10 
 
A Hegyvidék ’ikre(se)i’  újabb rangadón bizonyítják, nem volt véletlen az MP bajnoki 
cím, és ezzel csapatuk biztosan továbbjut, míg a Vékony csapat sikeresen maga 
mögött tartja a nála jobban hajrázókat. A Royston-Kır6 közti pontegyenlıséget az 
egymás elleni eredmény dönti el, az elıbbi javára. Ez talán még rájátszást érhet, jó 
belsı pontokkal. 
Gömböm szerint a végeredmény: 
 

1. Hegyvidék 166  

2. Vékony 154 

3. Royston 152 (B6: 82/5=16.4) 

4. Kır6 152 (B6: 72/5=14.4) 

5. Wellner 143 (B6: 76/5=15.2) 

6. Pánczél 134 (B6: 58/5=11.6) 

7. Matróz 130 

8. Mitsubishi 123 

9. Kaskad 98 

Mivel jómagam érdekelt vagyok az Ottlik csoportban, ezért tanult kollégám, az SZPI 
csoport vezetıje foglalja össze, mi várható nálunk: 
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Az SZPI jelentése az Ottlik-csoportról 
 
A fordulónként változó állású, igazi magyaros virtusú sztárokkal teletőzdelt csoport 
eredményének megállapításhoz intézetünk a klasszikus (varázsgömb, béka, stb.) megoldások 
helyett új technológiához fordult: kolozsvári (rakott) káposztából jósoltunk. 
 
7. forduló 
Omnia – Salty 16-14 
Fiúk – Izobau    9-21 
Mazsola – Interface 12-18 
Kova- Szigethy 11-19 
 
Megszakad az Omnia csapat negatív sorozata, végre leülepedik a zacc, és sót dörzsölnek a 
zsebbe. Az Izobau csapatnál válságtanácskozást tartottak: kapitányi utasításra, aki kiálló 
ásszal nagyszlemet mond, az kétszer kimarad a dobásból. A taktika hatni fog! Az Interface 
csapat beveti végre háziorvosát. Sajnos, nem gyermekgyógyász, így csak 18 pontot szereznek. 
A Szigethy alacsony meccspontforgalmú találkozón veri a Kovát, így Kotányiék Tik-Takban 
szerzett 18 pontja aranyat (Magyar Kupát) érhet. 
 
8. forduló 
Fiúk-Omnia  15-15 
Mazsola-Izobau 20-10 
Kova-Kotányi  12-18 
Szigethy-Interface 8- 22 
 
A Fiúk Omnia kávét szürcsölgetve remire adják, az Izobau impasszos szlemet bukik a Mazsola 
ellen. Kotányiék 18 pontra vannak ma hitelesítve. Az Interface hardvert cserélt, s 
mindannyian tudjuk: új winchester jó winchester. 
 
9. forduló 
Mazsola-Fiúk  25-4 
Kova-Salty  22-8 
Szigethy-Izobau 22-8 
Interface-Kotányi 15-15 
 
Az utolsó fordulóban a Fiúkból lett mazsola, a Kova remek hajrával biztos Budapest Kupás. A 
Szigethy csapat a német futball hagyományait idézı kései, s számukra érdektelen hajrával 
magával rántja a mélybe az Izobaut. Az Interface-Kotányi mérkızésen történteket a Gazdasági 
Versenyhivatal még vizsgálja, ezért csak elızetes, nem hivatalos végeredménnyel 
szolgálhatunk: 
 

1. Kotányi 167 

2. Interface 160 

3. Szigethy 158 (átlagpont: B6: 80/5=16) 

4. Mazsola 152 (átlagpont:B6: 70/5=14) 
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5. Izobau 151 (átlagpont: B6: 71/5=14.2) 

6. 6. Kova 145   (átlagpont: B6: 66/5=13.2 

7. Fiúk 110 

8. Salty 96 

9. Omnia 94 

 
Nem meglepı módon a halálcsoportból a körbeverések miatt legfeljebb a Szigethy jut tovább 
indexszámmal, de hárman-négyen is a Budapest Kupában folytathatják! 
 
Kedd, Kovács-csoport 
7. forduló: 
SÜTI-Révai   21-9 
Mákosnudli-Veréb  10-20 
Reménysugár-Dienes   3-25 
Bell-GAMAX     4-25 
Bóc-LÍRA   11-19 
 
A GAMAX és a Dienes kihasználja, hogy gyengébb csapatokat kapott, míg a Bóc-
LÍRA rangadón lírai események közepette megpróbálja behozni ellenlábasát a LÍRA. 
 
8. forduló: 
Mákosnudli-SÜTI   20-10 
Reménysugár-Révai 16-14 
Bell-Veréb   12-18 
Bóc-Dienes   13-17 
LÍRA-Gamax   17-13 
 
Bár a forduló ínyencsége nyilván a Mákosnudli-SÜTI, azonban a rangadókat más 
asztalokon játsszák: a Bóc csapat újabb rangadót veszít, de még tartja hadállásait, míg 
a GAMAX elszenvedi elsı vereségét, igaz, most már a cserepadkoptatók játszanak, 
hiszen a továbbjutásukat már rég kiharcolták (reméljük, a büfésnéni ráér 
helyettesíteni). 
 
9. forduló: 
SÜTI-Reménysugár  18-12 
Bell-Mákosnudli  20-10 
Bóc-Révai   19-11 
LÍRA-Veréb   17-13 
GAMAX-Dienes   21-9 
 
A Bóc csapat ezen kisarányú gyızelemmel is biztosítja második helyét, és 
meglepetésre továbbjut! A LÍRA a mindig veszélyes Veréb ellen szór el fontos 
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pontokat, míg a Dienes az újra kezdı négyesével felülı GAMAX ellen nem tud eleget 
szerezni a továbbjutáshoz. 
A gömb szerint: 
 

1. GAMAX 200 

2. Bóc 159 

3. Dienes 156 (B6: 76/5=15.2) 

4. LÍRA 155 (B6: 80/5=16) 

5. Veréb 146 (B6: 58/5=11.6) 

6. BELL 129 (B6: 47/5=9.4) 

7. Mákosnudli 116 

8. SÜTI 110 

9. Révai 91 

10. Reménysugár 54 

 
Kedd, Darvas-csoport 
7. forduló: 
IFIK-Lufthansa    7-23 
Szereday-Old Boys  12-18 
Révai 1-Szalay    6-24 
ELTE-LOWEL  13-17 
 
A LOWEL a rangadón kis arányban gyız, így az élen szorosabbá válik a helyzet, a 
Szalay csapat behozza 11 pontos hátrányát, amikor a lovak a célegyenesbe fordulnak. 
 
8. forduló: 
Szereday-IFIK  20-10 
Révai 1-Old Boys  10-20 
ELTE-Balásy      8-22 
LOWEL-Szalay    5-25 
 
A Balásy csapat is bejelentkezik a továbbjutásra vágyakozók közé, míg az élen 
helycsere történik, az elsı két helyezett rangadóján a Szalay csapat némi szerencsével 
ugyan, de magabiztosan gyızi le az addig erın felül teljesítı LOWEL-t. Úgy tőnik, az 
ELTE nem bírja a hajrát. 
 
9. forduló: 
Révai 1-Szereday   21-9 
ELTE-Lufthansa   22-8 
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LOWEL-Old Boys  15-15 
Szalay-Balásy   19-11 
 
Az ELTE megszerzi a második helyhez szükséges pontokat, míg a LOWEL nem bír a 
már 40 éve is remek erıkbıl álló Old Boys csapattal, így a (valószínőleg így is 
továbbjutást érı) harmadik helyre csúszik, mindössze egy pont különbséggel. A 
Szalay csapat újabb rangadót nyer, és így nem csak hogy megnyeri a csoportot, 
hanem a korábban esélyesnek tartott Balásy csapatot a negyedik helyre, és ezzel a 
Budapest Kupába számőzi. 
Gömb szerint a világ: 
 

1. Szalay 166 

2. ELTE 162 

3. LOWEL 161 (B6: 77/5=15.4) 

4. Balásy 151 (B6: 68/5=13.6) 

5. Old Boys 149 (B6: 79/5=15.8) 

6. Lufthansa 129 (B6: 57/5=11.4) 

7. Révai 1 123 

8. Szereday 88 

9. IFIK 87 

 
Kedd, Cohen-csoport 
7. forduló: 
Fazék-Canes     7-23 
Kutyaütık-Pál  10-20 
En Passant-Elastron    3-25 
Madarász-Fecni  12-18 
 
Az eddig meglepıen jól álló En Passant csapat elpasszolja ezt a meccset, az Elastron 
végre erejének megfelelıen teljesít, és úgy tőnik, kezd eldılni a továbbjutás. A Fecni 
ugyan elveszíti az elsı helyet, de így is biztos befutónak látszik. 
 
8. forduló: 
Kutyaütık-Fazék  21-9 
En Passant-Pál  13-17 
Madarász-FÉSZEK  8-22 
Fecni-Elastron  12-18 
 
Miután elzavarja az Idıs Mester a Madarászt a FÉSZEKbıl, már szinte kézzelfogható 
közelségbe kerül nekik a harmadik hely. Mind az elsı, mind a második hely 
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eldöntöttnek látszik, a forduló rangadóján az Elastron megerısíti elsı helyét. Ki 
gondolta volna az elsı napi gyengélkedésük után? 
 
9. forduló: 
En Passant-Kutyaütık 17-13 
Madarász-Canes  15-15 
Fecni-Pál   12-18 
Elastron-FÉSZEK  22-8 
 
A FÉSZEK nagyarányú vereségével elbúcsúzik a harmadik helytıl is, míg a Fecni-Pál 
rangadón a Fecni épp a neki szükséges 12 VP-t szerzi meg, és ezzel egyetlen ponttal 
megelızi a hajrázó Pált, akik szintén esélyesek a továbbjutásra (a 6 csoport 4 
legjobbja jut az elsı két helyezetten kívül tovább). Szegény Larry forogna a sírjában 
(ha már nem élne, és ha róla nevezték volna el a csoportot, pedig nem)!  
Imígyen szóla a Gömb: 
 

1. Elastron 172 

2. Fecni 152 

3. Pál 151 (B6: 60/5=12) 

4. FÉSZEK 139 (B6: 81/5=16.2) 

5. Kutyaütık 133 (B6: 57/5=11.4) 

6. En Passant 132 (B6: 61/5=12.2) 

7. Madarász 128 

8. Canes 126 

9. Fazék 91 

Belsı pontokkal a Magyar Kupába kerülnek: 
Royston (16.4), FÉSZEK (16.2), Szigethy és LIRA (16) 
A jövı heti számban már az egyenes kiesés esélyeirıl ejtek szót. 
 
 
 
 

 
♦ 
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Partnerevı kannibál 
 

Észak 
♠ A3 
♥ 103 
♦ KDB4 
♣ A7543 

Nyugat    Kelet       
♠ 10      ♠ 9874 
♥ AKD87654   ♥ B9 
♦ 108    ♦ A973 
♣ K10    ♣ D86 

Dél 
♠ KDB652 
♥ 2 
♦ 652 
♣ B92 

 
Volt az elsı számban szó a kannibál beszorításról. Azoknak, akiknek nem volt idejük 
kielemezni a játszmát, itt van újra.  
A Nyugat kır kizárása után 4 pikket játszó Dél ellopja a második kırt, mondjuk, 
négyszer aduzik, majd kárót hív a királyhoz. Kelet üt az ásszal – ha kihagyja kétszer, 
a felvétel elbukik –, és treffet hív a kilenceshez, tízeshez és ászhoz: 

 
Észak 
♠ – 
♥ – 
♦ DB4 
♣ 75 

Nyugat    Kelet       
♠ –      ♠ – 
♥ D87    ♥ – 
♦ 10    ♦ 973 
♣ K    ♣ D8 

Dél 
♠ 6 
♥ – 
♦ 65 
♣ B2 

 
A felvevı teljesít, ha most lehúz egy kárót, majd treffel folytatja, mert az ütésbe 
kerülı Nyugat csak kırt tud hívni. Északról elmegy az utolsó treff, Délrıl az utolsó 
adu: Keletnek befellegzett. 
Kannibál? Inkább testvérgyilkos. 
       Kelen Károly 
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Visszapillantó (tükör) 
Hegedüs Orsolya rovata 
 
Jelen szekció az újság retrográd elhajlásaként az elızı heti (!) fordulók olvasóink által 
kérésre vagy önként (szívesen vesszük ezt is, azt is) beküldött érdekes leosztásokból 
csemegéz. 
Ezen a héten a múlt hétfıi második forduló nagyszlem-partija van terítéken. A 
szélsıséges elosztásokat felvonultató 12. partiban a 24 asztal fele kisszlemet mondott, 
öten csak négy pikkig jutottak, a három öt pikk felvétel közül kettıt megkontráztak – 
közülük az egyik rekontrázva ment –, míg 2 asztalon Észak-Dél játszott treffet. A 
nagyszlemet mindössze két helyen mondták be, a Bozzai Bence-Kaderják Levente 
összeszokott ifi-páros (Mazsola), és az átlagéletkorát tekintve szintén 30 alatti Takács 
Tímea-Szentandrási Gergı páros (Mitsubishi). 
(http://bridzs.netkey.hu/mezhon/9mkfrh12-2.htm) 
Az ifiket a licitbeli bizonytalanságok sem tántorították el, utóbbiak pedig a partnerbe 
és az ellenfél racionalitásába vetett bizalomnak (vigyázat, veszélyes terep!!!), és a 
józan következtetéseknek köszönhették a terített mansbeli nagyszlem belicitálását. 
Következzenek hát a személyes beszámolók a leosztásról Bozzai Bence és 
Szentendrási Gergı szemszögébıl: 
 

12. leosztás, Észak-Dél bellben, osztó Nyugat 
 

   Észak 
   ♠ - 
   ♥ K754 
   ♦ A6 
   ♣ KDB9543 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ KB7654   ♠ AD1082 
 ♥ ADB832   ♥ 6 
 ♦ -    ♦ DB1053 
 ♣ 6    ♣ A10 
   Dél 
   ♠ 93 
   ♥ 109 
   ♦ K98742 
   ♣ 872 

 
 
 Nyugat Észak  Kelet  Dél 
 Bozzai B. Bíró  Kaderják Sztrapkovics 

 1♠  2♣  2♦  passz 
 3♥  passz  4♠  passz 
 5♦  passz  6♣  passz 
 6♦  kontra  6♠  passz 
 7♠  körpassz   
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A partnerem két kárója gémforsz lapot ígért legalább öt káróval, amire én 3 kırt 
mondtam, amit kırnek szántam legalább 6-5-tel. (Akkor nem vetıdött fel, de utólag 
rájöttem, hogy lehet, hogy a partner félreértette, mert ez lehet elvileg kırben kulcslicit 
káró találkozás mellett.) A partnerem 4 pikket mondott, mert úgy érezte, leírta a lapját, 
amire én – abban a hiszemben, hogy İ tudja, hogy nekem majorjaim vannak – 5 kárót 
mondtam, ami a megállapodás szerint sikénes ászkérdés (Excluison Blackwood). 
Szerencsére kapcsolt, és 6 treffet mondott, ami azt jelenti, hogy két ász plusz adu dáma 
(de az ászok között semmiképpen nincs a káró ász, tehát pontosan pikk ász, pikk dáma, 
treff ász). Ekkor már 12 ütést láttam a kezemben s 6 kárót mondtam, amit mi az 
úgynevezett "spirál"-nak játszunk, vagyis jelen esetben a legmagasabb rangú király, 
azaz a kır király kérdése. Ezt megkontrázták, amire Levente hat pikket jelentett (ami 
elvileg azt jelenti, hogy van kır király, káró király és treff király, de nincs pikk dáma). 
Gondoltam, hogy azért ez nem lesz, de reméltem, hogy legalább a kır király nála lesz. 
Hát nem volt nála, de szerencsére szinglije volt, így a kır magasodott. 

 
Nyugat  Észak  Kelet  Dél 
Szentandrási Mráz  Takács T. Hajdu 

1♠  kontra  2 szan* passz 
4♦**  5♣  6♠  passz 
7♠  körpassz     

 
*   legalább invites pikk fit 
** sikén 

 
Partnerem 6 pikk licitje után a következı kérdések merültek fel bennem: Milyen lapja 
lehet a partneremnek? És mire számíthat „biztosan” tılem? 
A második megválaszolása túnt egyszerőbbnek: tudja, hogy van 5 pikkem, nincs káróm 
és nincs az indulóerın belül nincs rossz lapom (azzal 3 treffet kell mondanunk a 2 
szanra). 
Mit tud a kulcslapokról: nem tudja, hogy van-e pikk királyom, kır ászom, és szingli 
treffem. És nem tudja, hogy hatos a pikkem. Valamint nem akar esélyt adni annak (a 
sikén káró tudatában, tehát akár viszonylag hosszú treff birtokában) sem, hogy 
megbüntessük a bell 5 treffet. 
Úgy gondoltam, hogy ilyen helyzetben akkor licitálhat valaki 6 pikket, ha TUDJA, hogy 
nem lóg ki két ütés. Nálam a pikk király, kır ász, szingli treff közül még az optimista 
játékos is csak kettıre számíthat biztosan. 
De térjünk vissza egy pillanatra az ellenfél licitjére, és az abból levonható 
következtetésekre. Északnak olyan lapja van, amivel elıször kontrázott, majd a 
mansbeli gémforsz licitünkre az ötös magasságon gémet mondott bellben. Mivel 
Északon Mráz Máté ül, feltételezhetı, hogy nyomós indoka van erre. Feltételezhetı, 
hogy a hosszú treff mellett négyes kırt osztottak neki (5 kırrel inkább kétszínő licitet 
választott volna, s a kétszínő treff-kárót is másképp mutatta volna be.) Ebbıl fakadóan a 
partneremnél 0-1-2 kır várható. Kır színhiány esetén valószínőleg három lopás kell a 
magasításhoz – végsı esetben két lopimpasszal – ez kivitelezhetınek tőnik. Szingli 
kırnél nagyjából ugyanaz a helyzet, baj csak dubló esetén van, mert akkor a Lightner 
kontra automatikus, csakúgy, mint a kır indító kijátszás. No, de dubló kır esetén a 
partnerem látna 2 kiálló kör ütést (nem látja nálam az ászt), hacsak nem királya van, de 
ebben az esetben Máté egy negyedik üres kırrel és hosszú erıs treffel kontrázott, amit 
nem valószínő. Fentiek alapján kır nem állhat ki. Káróból a hatos pikk miatt szintén 
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nem valószínő, hogy kiadnánk. Treff: errıl nem tudja, hogy nálam szingli van, s az 
ellenfél licitálta. Lehet-e a partneremnek csak „védett” királya? Nem hiszem, mert úgy 
könnyen kilóghat két ász a partiból, azaz van neki treff ásza. S akkor marad az adu: 
ebbıl legalább négyet ígért. A kérdés, hogy biztosan van-e adu ásza? A válaszom 
ugyanaz, mint a treff ász kérdésre: kilóghat két ász, ha nincs neki. Azaz: úgy tőnt, hogy 
pontosan azokat az értékeket hozza, ha jól licitált, amik a nagyszlemhez kellenek. És 
úgy ismerem a partneremet, mint aki türelmes ember, akkor mond szlemet, ha oka van 
rá, egyébként érdeklıdik. Utólag látva a lapját, szerintem jól döntött, engem legalábbis 
az aktuális partiban hozzásegített a licitjével, hogy nagyszlemet mondjak. 
A lejátszásnál már csak azon izgultam, nehogy elrontsam: Treff király indulás, ász, pikk 
dáma, kis pikk, kır ász, kır lopás, káró lopás, kır lopás, káró lopás, kır lopás, terítés. A 
terv az volt, ha kimutat Hajdu Péter, és mégis 5-ös kır volt Máténál, az idıben kiderül 
ahhoz, hogy lopimpasszt adjak a király ellen. 

 
Egyéb hírek, korrekciók: 
Mivel a neveket – még – nem tökéletesen ismerte fel a szkórgép az elsı fordulóban, 
tévesen NEM a Dörnyei Zsolt – Vékony párosnak tulajdonítottuk a mágikus 1600-at. 
http://bridzs.netkey.hu/mezhon/9mkfrh13-5.htm 
Továbbá: a szokatlan 630-at (3 pikk kontrázva egy szürrel) a hétfıi 30. leosztásban a 
Varga László – Csomai Eszter páros érte el. 
http://bridzs.netkey.hu/mezhon/9mkfrh13-10.htm 
A D-4-D feladványra eddig fıleg csak telefonos szavazatok érkeztek, s mivel 
(meglepetés!) utólag maga a névadó sem tartotta tökéletesnek az adu hívást, a 
leosztásról a polémiát fenntartjuk. Továbbra is várjuk leveleiket a 
heti.bridzs@gmail.com címre! 
 

♦ 
 
Kelen Károly 

Szenior terv 
 
Osztó: Nyugat, Kelet–Nyugat bellben 
 

Észak 
♠ A1083 
♥ D1063 
♦ – 
♣ A10832 
 
 
 
Dél 
♠ KDB95 
♥ AB 
♦ 9876 
♣ 94 
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Nyugat Észak  Kelet  Dél 
  Dienes    Kelen 

4 ♦  kontra  4 ♥  4 ♠ 
körpassz 
 
Nyugat a káró királlyal kezd. Gyorsan megállapítom, hogy van nyolc kárója vagy 7–
4-e (7–5-je) az olcsó színekben. Kırje nyilván nincs egy sem. Legyen nála, mondjuk, 
2–0–7–4. Nem tudom megmondani, miért nem 2–0–8–3-ra vagy 2–0–9–2-re tettem. 
Óvatlanul kicsivel loptam az asztalon. Miért, miért? De szerencsém volt, jobbról a 
káró négyes jött. Most az adu nyolcast (miért nem vele loptam?), ütöttem a királlyal, 
majd az ötöst az ásszal. Az ellenfelek adták a hiányzó pikkeket. 
Most el tudtam számolni tizenegyig: hét pikk ütés (két káró lopással), három kır, egy 
treff, de sehogyan sem jöttem rá, hogyan kellene még egyet produkálni. Szóval most 
kis kırt hívtam a bubihoz (Nyugat terv szerint kárót dobott), lehúztam a kır ászt.  
Régebben, ha az elején nem láttam az esélyeket, menet közben is támadt ötletem. 
Csakhogy ez szenior verseny… Loptam hát egy kárót, kihívtam a kır dámát, 
elloptam Kelet királyát, s a treff ásszal visszamentem a kır tízesért.  
 
 

Észak 
♠ A1083 
♥ D1063 
♦ – 
♣ A10832 

Nyugat   Kelet       
♠ 76      ♠ 42 
♥ –    ♥ K987542 
♦ AKDB10532  ♦ 4 
♣ B75    ♣ KD6 

Dél 
♠ KDB95 
♥ AB 
♦ 9876 
♣ 94 

 
A hat? Ugyanezzel az erıvel lopás helyett a treff ászt használhattam volna hídként. 
Fogadnék, hogy az ellenfél akkor is fedte volna a kır dámát, márpedig úgy ez lett 
volna a helyzet: 
 
 

Észak 
♠ 10 
♥ 10 
♦ – 
♣ 10832 
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Nyugat   Kelet       
♠ –      ♠ – 
♥ –    ♥ 9875 
♦ KDB10   ♦ – 
♣ B7    ♣ KD 

Dél 
♠ DB9 
♥ – 
♦ 98 
♣ 9 

 
Ha most treffet hívok, Kelet üt. Senki sem tudna neki hasznos tanácsot adni: treff 
hívásra magas lesz az asztal, kır pedig hidat nyit Északhoz a treff magasításhoz. 
Jobb lett volna a treff ászba figurát dobni vagy nem fedni a kır dámát! 
Na, jó, de játszhattam volna eleve az adott kiosztásra. Mondjuk, a káró lopás után 
aduzom kétszer, kır impassz, kır ász, treff a tízeshez. Kelet üt, és most sincs jó 
helyzetben.  
Szép, az biztos, de azért van ellenszer, egy igazi szenior résen van: Nyugat nyilván (!) 
a treff bubit játszotta volna ki a szín elsı menetében: ha ütöm az ásszal, nincs 
tempóm a magasításhoz (a következı treffet Kelet megüti, majd a kır királlyal kézbe 
tesz: már csak egyszer jutok asztalra), ha kihagyom, kárót hív, hogy most lopjam, ne 
akkor, amikor már urak a treffjeim.  
Próbáljuk másként. Az indító kijátszás ellopása után kétszer aduzom az asztalon 
végezve, majd kis treff. Ha Kelet üt, vége. Nem hívhatja vissza a színt, ha meg kırrel 
jön, az asztalra kerülök, és még két treffet hívhatok, mielıtt káró lopással újra 
odajutok. Na, de ha a sokat tapasztalt Keletnek esze ágában sincs figurát tenni? 
Mégis kézbıl kell treffezni. Elviszem az elsı ütést. Hívok két adut, és a treff kilencest 
teszem ki. Nyugat berohan a bubival, de hiába: megütöm, visszahívom, és Kelet 
tehetetlen. Ha treffet hív, segít a magasításban, ha kırt, kétszer leszek asztalon. 
Elıször úrrá teszem a treffeket, azután meg eldobom rájuk a két kárót, amelyet nem 
tudtam ellopni. 
 
 

 
♦ 
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Szerkesztıség címe: heti.bridzs@gmail.com 
Lapzárta szerdán 22 órakor. 


