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Osztás után 

 
 
József Attila versének címe két okból is aktuális ezen a héten: lezárultak a küzdelmek 
a Magyar Kupa versenyeinek budapesti fordulóiban, helyezések kerültek kiosztásra, 
illetve döntıbe jutások dıltek el. A második, nem kevésbé fontos ok, hogy mostani 
lapszámunk épp a Költészet Napján jelenik meg. Erre az alkalomra néhány apró 
utalás hívja fel a figyelmet az elkövetkezendı oldalakon. 
De vissza az osztásra: a Magyar Kupa budapesti ágának továbbjutói magabiztos 
gyızelmekkel az Elastron, a Gamax és a Szalay; az Izobau–Bóc mérkızést pedig 
lapzártánkig nem játszották le (ki tudja, milyen szabály adott erre lehetıséget). 
A Budapest Kupa 2009-es gyıztese a Hegyvidék csapat. 
A Káró Kupában a Csipka, a Mazsola és a Canes simán, a Mitsubishi szoros 
mérkızés során jutott a döntıbe (ennek alább néhány részletét is megismerhetjük). 
A Treff Kupa döntıjének résztvevıi pedig a Madarász, a Révai1, a Fiúk és a Salty. 
A Magyar Kupa országos döntıjével egyidıben, május 23-24-én kerül sor a két „kis” 
kupa dobogós helyezéseinek eldöntésére. Gratulálunk a gyızteseknek és a 
továbbjutóknak! 
És végül szomorúan bár, de búcsút veszünk lapunk címében a heti jelzıtıl. Az 
eredetileg a Magyar Kupa idıtartamára tervezett kísérleti jellegő újságunk az igen 
pozitív fogadtatásnak és az egyre szaporodó önkéntes szerzı- és szerkesztıgárdának 
köszönhetıen nem szőnik meg, de úgy tőnik, a heti rendszeresség hosszú távon nem 
tartható. Ezért mostantól Pesti Bridzslapok néven üzemelünk tovább, egyelıre 
kétheti megjelenéssel. Ezúton is köszönjük szerzıinknek, akik hozzánk hasonlóan 
honorárium nélkül, mégis szők határidıre dolgozva gazdagították írásaikkal 
lapunkat, olvasóinknak pedig a sok jó szót, amellyel eddigi munkánkat támogatták! 
 
 
        A szerkesztık 
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Héja-nász az avaron 
 
Csepeli Miklós 
 

A hét mérkızése 
 
Galim–Gamax 
 
 
A BBO-közvetítések „karosszék-tudósítója” fura helyzetbe került most: miközben 
játszottam az ELTE ellen, a BBO közvetítette a Galim–Gamax rangadót. Így persze 
nem élıben láttam az egész összecsapást, de volt egy nagy elınye az egésznek: az 
elsı félidı kapcsán arról is tudok mesélni, hogy nálunk mi történt. Mivel bennem – 
koromnál fogva – a „BM jelenti” kellemetlen emlékeket ébreszt, most a „szkórgép 
tudatja”.  
 
A Gamax 24 pontos elınye a 2. leosztásban tovább nıtt: 
 

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 13 pontos veszteségért sokat tettek a Galim játékosai: miután mindkét asztalon 1 
treffel kezdett Kelet, Szalka Tamás elég erısnek értékelte a lapját a kontrához, majd 
partnere, Gellér János, szintén érthetetlenül mentette az ellenfél 4 pikkjét. 5 káró 
kontrázva három bukással ritkán a siker receptje ebben a szkórban, de a másik terem 
is kitett magáért: Kemény 1 treff – 1 káró – 1 pikk – 2 káró után 3 pikkre ugrott, és 
innen nem volt megállás: bukott 6 pikk, 13 IMP a Gamaxnak. Ez az ugró 3 pikk 
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egykori tanítványomra emlékeztet, akinek hiába magyaráztam el vagy százszor, 
hogy 1 szannál gyengébb egyenletes lappal NEM ugrunk, ı újra és újra megpróbálta. 
Hasonló eredménnyel… 
 
A szkórgép tudatja: 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! Az egyetlen bukott szlemrıl szintén beszámoltunk.   
 
Ahol esik, ott zuhog: 
 

5. leosztás. Osztó: Észak, Észak–Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ KD 
  ♥ A10542 
  ♦ DB94 
  ♣ B2 
Nyugat    Kelet 
♠ AB83   ♠ 10962 
♥ –    ♥ KD9863 
♦ K10875   ♦ – 
♣ A985   ♣ 1074 
  Dél 
  ♠ 754 
  ♥ B7 
  ♦ A632 
  ♣ KD63 

 
 
A zárt teremben békésen alakultak az események: Lakatos 1 kır indulására Nikolits 1 
szant felelt, Nyugaton Gál Péter kontrázott, Kemény 2 pikket mondott: 10 ütés, 170 a 
Galimnak. 
A nyílt teremben vér folyt: Északon Gellér mondott 2 kárót a kontrára, majd Kelet 2 
pikkje után Dél emelte partnerét. Winkler második kontrája a legmodernebb iskola 
szerint nem egyértelmően büntetı, de Homonnay Géza régi család sarja: passzolt. 
Két bukás, 500 és így 8 újabb IMP a Gamaxnak. 
 
A szkórgép szerint az 500 közel 8 keresztpontot ért, akárcsak a két 470: Burián–Vatayt és 
Nyárády Gabit és Ibolyát megpróbálták „elkapni” a 2 pikkben: sikertelenül. 
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Eldılni látszott a meccs, amikor a Galim is labdába rúgott. 
 
9. leosztás. Osztó Észak, Kelet–Nyugat bellben 
 

Észak 
   ♠ KB865 
    ♥ 6 
    ♦ 109874 
    ♣ A3 

Nyugat    Kelet 
 ♠ AD103   ♠ 7 
  ♥ KB     ♥ 10532 
  ♦ B3    ♦ AKD2 
  ♣ DB762   ♣ 10954 

  Dél 
   ♠ 942 
    ♥ AD9874    
   ♦ 65 
    ♣ K8 

 
A nyílt teremben a harmadik helyen Szalka Tamás 3 kır indulása mindenkit 
elhalgattatott, négy bukás, –200. 
Nikolits (egy újabb régi iskolás) beérte 2 kırrel, és így Gál P. laza kontrája után 
hamar 3 szanban találta magát: kontra – 3 káró (lebensohl, inviterı) – 3 szan licittel. 
Lakatos a szingli kırjével kezdett. Dél folytatta a színt, (pedig külsı beütés nélkül 
vonzóbbnak és biztosabbnak látszik pikkre fordulnia!) kimagasítva a dámáját és 
megalapozva a bukást. Amikor Gál okosan asztalra ment és onnan hívott treffet, Dél 
elaludt: nem tette be a királyt, ezáltal a bukó felvétel teljesült. +600 és 9 Galim-pont. 
 
A szkórgép tanúsága szerint a Galim párján kívül Dumbovich – Szalay és Demeter – Szilágyi 
teljesítette a gémet, egyenként 11 IMP-ért. 
 

 
İk már vidám fiúk            (Fotó: Huczka Hédi) 
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A következı leosztás érdektelen gémnek tőnt itt, de mi Kovács Misivel remek licittel 
szlemet mondtunk: 
10. leosztás. Osztó: Kelet, általános bell 
 

Észak 
   ♠ DB3 
    ♥ D52 
    ♦ K63 
    ♣ KB93 

Nyugat    Kelet 
 ♠ K10    ♠ 54 
  ♥ B9763    ♥ AK84 
  ♦ B52    ♦ 10987 
  ♣ 1054   ♣ 876 

  Dél 
   ♠ A98762 
    ♥ 10    
   ♦ AD4 
    ♣ AD2 

 
1 pikk – 1 szan (kényszerítı egy menetre!) – 3 pikk kezdés után erıltetni kellett 
cseppet, de sikerült. Elıbb kulcslicitekkel veszıdtünk (4 treff – 4 káró – 4 pikk) majd 
azért az ászkérdést kihagyva, „súlyra” kezdtünk licitálni: 5 pikk – 6 pikk. Az adu 2-2 
volt, de a pikk király rossz várban idızött: –13 IMP. 
A szkórgép szerint másodmagunkkal voltunk ennyire optimisták. Ellenfeleink meg 12 
keresztponttal gazdagabbak. 
 
De vissza a „nagyokhoz”: 
12. leosztás. Osztó: Nyugat, Észak – Dél bellben 

Észak 
  ♠ B863 
  ♥ A8764 
  ♦ – 
  ♣ D1074 
Nyugat    Kelet 
♠ A9    ♠ K10752 
♥ 93    ♥ KD105 
♦ K9752   ♦ A43 
♣ KB93   ♣ 6 
  Dél 
  ♠ D4 
  ♥ B2 
  ♦ DB1086 
  ♣ A852 
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Mindig azt tanítottam, hogy az ellenfél természetes licitjét követı mesterséges licitet 
nem jó ómen megkontrázni. Szalka nem fogadta meg ezt a tanácsot: 1 káró – 1 pikk – 
1 szan után kontrázott a mesterséges és gémforsz 2 káró érdeklıdésre. Winkler 
Gábor élt a viszonválasz jogával. A rekontrát Homonnay természetesen lepasszolta: 
két szür, +960 és ezzel 14 IMP, mivel a zárt teremben Gál elbukta a teljesíthetetlen 3 
szant. 
Az álmoskönyvek szerint 11 pontos egyenletes lappal nem jó megnyitni a licitet, 
különösen, ha Szalka Tamás a partnerünk. Gellér (Észak) nem fogadta meg ezt a 
tanácsot és a mindkét teremben bezsebelt két bukás (Szalka az 1 szant, Gál erıs szan 
indulását követıen a 2 pikket bukta ennyiszer) már 9 IMP volt. Hiába, néha azért a 
„vulnerable” még sebezhetıt jelent… 
 
 

 
A másik oldal: fontolva haladók          (Fotó: Huczka Hédi) 
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Ezek voltak a lapok: 
 
13. leosztás. Osztó: Észak, általános bell 
 

  Észak 
  ♠ KDB4 
  ♥ A1043 
  ♦ B75 
  ♣ 43 
Nyugat    Kelet 
♠ A2    ♠ 98753 
♥ K86    ♥ B95 
♦ AD9632   ♦ K 
♣ B7    ♣ K865 
  Dél 
  ♠ 106 
  ♥ D72 
  ♦ 1084 
  ♣ AD1092 

 
A következı partiban 2 magassággal feljebb játszott a Gamax… És nekik lett igazuk: 
 
14. leosztás. Osztó: Kelet, általános mans. 
 

Észak 
   ♠ A52 
    ♥ D109 
    ♦ 765 
    ♣ AB64 

Nyugat    Kelet 
 ♠ 86    ♠ DB 
  ♥ 6543    ♥ AKB2 
  ♦ ADB93   ♦ 104 
  ♣ K2    ♣ D10873 

  Dél 
   ♠ K109743 
    ♥ 87    
   ♦ K82 
    ♣ 95 

 
Kelet 1 treff indulását követıen Dél mindkét teremben pikk kizárással vetette be 
magát (konzervativizmusomra jellemzı: én passzoltam), Nyugat pedig kontrázott. 
Most egyik Galim játékos sem vette fel a rózsaszín szemüveget a zárt teremben Dél 2 
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pikkje után: Kemény csak 3 kırt mondott és Gál Péter, az elızı csapások hatására is, 
ezt lepasszolta. Két szür, fájdalmas +200. 
Annál vakmerıbb volt azonban Homonnay a nyílt teremben:  
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Winkler Gellér  Homonnay Szalka T. 
    1 ♣   3 ♠ 
kontra  4 ♠  passz  passz 
kontra  passz  5 ♥  körpassz 

 
A kommentátorok nem dícsérték meg Homonnayt az 5 kırért (a 4 pikk kontrázva 
könnyő 500). Nehéz 450 lett a vége: Szalka király alól indult, csak nem az összemelt 
színbıl. A káró kezdésre Homonnay igazolta licitjének helyességét: 450-200 = 6 IMP. 
 
A félidıt egy bukott szlem (igen, a Gamax írt rajta) zárta, így az utolsó 16 leosztás 
már merı formalitás volt: mikor hazaérve (csak 16 partit játszottunk, szokás szerint) 
bekapcsoltam a gépet, küzdelmes, de érdektelen utolsó negyedet követhettem. Mint 
a német ellentámadás az Ardennekben. Legalább kevesebb áldozattal. 
 
Mi a mérkızés tanulsága? Lehet, hogy elfogult vagyok, de nem tudok mást mondani: 
jaj, szegény Gál Péter. 
 
 

 
Ad absurdum...        (Fotó: Huczka Hédi) 
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Ars Poetica 
 
Hittmann László 
 

Az ellenjáték rejtelmei 
 
A bridzsben sok mindenben megtalálhatja az ember a szépséget. Van, akinek egy 
szép szlemlicit, másnak egy szép lejátszás, nekem azonban egy igazán jól sikerült 
ellenjáték okozza általában a legnagyobb örömöt. Úgy gondolom, hogy a bridzs 
legnehezebben megtanulható részét maga az ellenjáték képezi, miközben 
statisztikailag a partik felében ellenjátékra kényszerülünk. A jó felvevıjáték kellı 
odaadással igen magas szintre fejleszthetı, de még a legfelkészültebb játékosnak is 
problémát okozhat egy-egy többesélyes buktatás megoldása.  
A Magyar Kupa legutóbbi játéknapján két – ellenjáték szempontjából – igazán 
érdekes partiba botlottunk bele. Az elsıben bal oldali ellenfelem (Zalai Ágnes) 1 
kır indulására partnerem (Szınyi György) 2 pikket licitált, majd Hegedüs Orsolya 
3 kırjét követıen 4 pikkem jelentette a licit végét. Hegedüs káró király indulására 
Zalai Dél helyén a következı lapokat látta : 

 
    Kelet 
    ♠ AJ6 
               ♥ 1083 
               ♦ 863 
    ♣ AK104 
  Dél 
  ♠ D97 
  ♥ AKB965 
  ♦ A 
  ♣ 962 

 
A káró ásszal ütve vajon mit kell hívnunk, ha buktatni akarjuk a felvételt? Mielıtt 
tovább olvasnánk, próbáljuk megválaszolni a kérdést. 
A licit alapján Nyugatnál hatos (esetleg ötös) pikk és maximum szingli kır van. A 
három kis treff valószínősíti, hogy ha a felvevınél van a legalább hármas treff, 
akkor hat pikk és négy treff ütéssel a felvétel teljesül. Zalai különösebb 
gondolkodás nélkül, szinte automatikusan a kır bubit hívta! Vizsgáljuk meg, 
milyen veszélye van az adott hívásnak, illetve mit nyerhetünk vele! A kır 
elosztása miatt a kır dáma az esetek legalább 75 százalékában (minimum 3 eset a 
négyféle 3-1-es elosztásból) a partnernél lesz, melynek esélye a licit alapján még 
tovább nı. Így az esetek maximum 25 százalékában kockáztatjuk, hogy az ellenfél 
üt a szingli dámájával. Mit nyerhetünk ugyanakkor? Ha a partnernél van a 
hiányzó figura, akkor az összes hatos pikkes esetet megnyerjük, ami bıven több 
mint a 75 % fele, miközben a kényelmes kır ász, majd kır hívásra beletömnénk a 
partit.  
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Nézzük a teljes kiosztást! 
 
27. leosztás. Osztó: Dél, általános mans 

 
  Észak 
  ♠ 54 
  ♥ D72 
  ♦ KDB1074 
  ♣B3 
Nyugat    Kelet 
♠ K10832   ♠ AB6 
♥ 4               ♥ 1083 
♦ 952               ♦ 863 
♣ D875   ♣ AK104 
  Dél 
  ♠ D97 
  ♥ AKB965 
  ♦ A 
  ♣ 962 

 

Látható, hogy a konkrét partiban a bravúros kır hívás nem nyerte el méltó jutalmát, 
hiszen ettıl függetlenül a felvétel a tükörlap és az ötös pikk miatt nem teljesíthetı, 
természetesen a másik asztalon is egyet bukott.  
A leosztás kis átalakításával azonban egy érdekes felvevıjáték feladványhoz 
juthatunk. Nyugat egyik treffjét cseréljük pikkre, szingli kırjét pedig a kır dámára, 
míg Kelet negyedik treffje változzon szintén pikkre. Dél harmadik pikkje legyen az 
így felszabadult egyik treff, míg Észak lapjában is pikk-treff cserét hajtsunk végre, a 
kır dáma-kis kır csere mellett.  
Egy így kapott lehetséges változat: 
 

Észak 
  ♠ 4 
  ♥ 742 
  ♦ KDB1074 
  ♣ B53 
Nyugat    Kelet 
♠ K108532   ♠ AB76 
♥ D               ♥ 1083 
♦ 952               ♦ 863 
♣ D87    ♣ AK4 
  Dél 
  ♠ D9 
  ♥ AKB965 
  ♦ A 
  ♣ 10962 
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Vajon buktathatja-e Észak-Dél a 4 pikk felvételt? 
A válasz egyértelmően nem. Próbáljuk megtalálni a 100 százalékos felvevıjátékot!  
Indulástól függetlenül mindig teljesítünk, ha két menet adu, és a három magas treff 
lehívása, egy kır és a káró ász kiadása (a lehívás sorrendje lényegtelen), majd egy kır 
fellopása után az asztalon végezve  a kır tízessel kiadjuk az ütést Délnek, miközben 
természetesen vesztı kárót dobunk. Dél csak dob-lopot tud hívni, így akár kır, akár 
a negyedik treff kijátszása újabb, az utolsó káró vesztı eldobását teszi lehetıvé, 
miközben az asztalon lophatunk.  
A következı parti nagyon jó példája annak, hogy az ellenjátékot nem szabad feltett 
kezekkel játszani. Csapaton és IMP pároson mindig az egy bukást érdemes célba 
vennünk,  hacsak nem bennünket mentettek le. A lehetséges buktatáshoz általában 
több út is vezet, amelyek valószínőségben jelentısen eltérhetnek egymástól. 
Nagyon fontos azonban, hogy válasszunk ki egy pár változatot ahhoz, hogy 
hívásunknak konkrét értelmet adjunk. A legtöbb bridzsezı attól válik igazán jó 
játékossá, hogy észleli, érzékeli az adott pillanatot, amikor a parti kulcsa a kezébe 
kerül. Ilyenkor kell feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy a lehetı legtöbb 
buktatási esélyre játszva „mikor lényeges, hogy milyen lapot hívok most”. 
Ugyanis bizonyos esélyek megjátszására ráérünk késıbb, míg mások eltőnhetnek, 
ha nem azonnal hívunk egy adott kártyát.  
 
 

 
A licit                      (Fotó: Huczka Hédi) 
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Nézzük az adott leosztást double dummy (52 lapos) feladvány formájában! 
 
31. leosztás. Osztó: Dél, Észak - Dél bellben 
 

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

 
A licit: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet   
Zalai  Szınyi  Hegedüs Hittmann  
passz  passz  1 ♠  2♥  
passz  passz  3 ♠  körpassz  
 

A kır király indulást a felvevı kihagyja, miközben partnerünk hatosa, 
amennyiben a legkisebb, azt az üzenet hordozza, hogy „nincs jobb ötletem”. Itt a 
pillanat! Vajon honnan szerezhetı meg öt ütés? A licit alapján a felvevınél 
legalább hatos, jó pikk van és a partnerünknek inkább lesz kır bubija, mint kır 
ásza. Vagyis mi lehet az öt ütésünk : a partner esetleges két aduütése (ha legalább 
ötödik 10 8 van nála), a treff ászunk és két kır. Ehhez a felvevınél hármas kırnek 
és négy olcsó színő lapnak kell lennie. Erre az esetre játszva a második ütésben 
meg kell hívnunk a szingli pikk királyt! A felvevı az ásszal ütve az adu dámát, 
majd a káró királyt és dámát hívja. Mire kell még vigyáznunk? Észleljük, hogy mi 
történik?  
Ha lenne harmadik kárója, akkor nyilván kárót hívna az ászhoz (persze, a partner 
lapszámából tudjuk – ugye? –, hogy nem lesz neki). Vagyis a dubló treff, hármas 
kır esetére kell játszanunk. Itt adódik még egy „lehetıség”, hogy eddigi munkánk 
gyümölcsét enyészni hagyjuk. Tehát, ha a felvevı a treff királyát hívja, ki kell 
hagynunk, ha kis treffet hív, akkor el kell robognunk az ásszal. Az asztalnál a kis 
treff hívás és a treff ásszal való ütés utáni kis kır hívás a felvétel buktatását 
jelentette, mert ugyan a felvevı a hiányzó átmenet ellenére tett egy utolsó próbát – 
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ütve a kır ásszal lehívta a treff királyt, és aduval kiadta a partneremnek az ütést, 
hátha elfogyott a kırje, és csak olcsó színt tud hívni –, de az sem segített rajta. 
Hogyan tudott volna mégis teljesíteni még pikk királyra is? Ha a pikk dáma után, 
de a kárók lehívása elıtt hívja meg a treff királyt. Ekkor, ha megütöm az ásszal, 
megvan a lemenete a kárókhoz. Ha visszahívom (részemrıl a legjobb játék), hogy 
azonmód leromboljam az átmenetet, kénytelen megadni az impasszt, magas treffet 
hív: lopás, felüllopás. Késıbb a káró figurát átütve asztalra megy, és a kır vesztı 
eltőnik a magas treffre. Ha nem veszem el  a treff királyt, hív még egyet, és 
megintcsak a treffre lesz dobása a még meglévı káró átmenettel. Azaz 
mindenképpen megüti öt aduját a külsı négy magas lap mellé. 
 
A BM tanúsága szerint a legtöbb asztalon pikk játékban kilencet vagy tízet ütöttek. A 3 
pikket ketten buktatták és egy-egy hat, illetve hét pikk bukott ötöt valamint hatot. 
 
 

 
7 pikk                      (Fotó: Huczka Hédi) 
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Psyché 
 
Kelen Károly 
 

Szerencsés Dániel 
 
 
Mit jelent Észak bemondása, ha így megy a licit: 
 
Osztó: Kelet, általános bell 
 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 

1 ♦  passz 
1 ♥♥♥♥  2 ♥♥♥♥? 
 
Láttam már ilyet, és azt hiszem, tudnám, mit gondolnék felıle. De még valószínőbb, 
hogy úgy járnék, ahogy Gulyás Dániel, aki ezeket a lapokat látta Dél helyén: 
♠ A10964 ♥ 1042 ♦ A984 ♣ 9. 
Az ellenfél négyes kırt mutatott, ettıl még lehet az Észak-Dél vonalon kır gém. 
Pláne, hogy tudni lehet, Nyugat kırjei kés alatt fekszenek. Elsı osztályú játékosok 
közt általános tudás, hogy ez a 2 kır, mivel „jobboldali felüllicit”,  természetes 
bemondás. Hiszen kontrával vagy még inkább 2 káróval lehetne bemutatni a másik 
két színt. De egy viszonylag új összeállítású párosnál nem lehet teljesen biztos benne 
az ember. Lehet, hogy mégiscsak a feketéket ígéri (mondjuk extrém hosszúságú 
színeket, amelyekkel nem volna jó kis magasságon kontrázott kır felvétel ellen 
harcba szállni). 
Gulyás megtalálta az optimális megoldást: 
 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Puza  Marjai P. Anders Gulyás 

1 ♦  passz 
1 ♥♥♥♥  2 ♥♥♥♥  passz  4 ♥♥♥♥ 
 
Észak passzolni fog, ha kırje van, de 4 pikket mond, ha nem!! 
A mi asztalunkon itt vége szakadt a licitnek. Az ellenünk játszó Bárczy Péter és 
Trenka Péter válogatott játékoshoz méltóan föl volt készülve a helyzetre, mindketten 
ugyanazt állították teljes határozottsággal. A 4 kır játszó felvevı simán hazavitte a 
tíz ütést. 
Gulyásnak viszont akadt még gondja. 
 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Puza  Marjai P. Anders Gulyás 

1 ♦  passz 
1 ♥♥♥♥  2 ♥♥♥♥  passz  4 ♥♥♥♥ 
kontra(!) passz  passz  ? 
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Észak nyilván kırt ígér, ha passzol, nem?! Igenám, de ha biztos benne, hogy tudjuk, 
mi folyik... Lehet, hogy éppenséggel jó lapot mutat a feketékkel?  
Mert minek kontrázott Nyugat, ha annyi kırje van csak, amennyirıl mindenki tud 
már? Gulyás a fal egy oldalán ült vele. Becsületesen el is mondta neki, hogy mit 
gondol az eddigi licitmenterıl. Puza László mégis kontrázott. Azonnal. 
Mit akarhat? Ha sok kırje van, belesegítheti ellenfeleit a jó pikk gémbe. Vagy meg 
tudja kontrázni azt is? 
Vagy csak a 4 pikket, és éppen azt reméli, hogy a jóból a rossz felvételbe kergeti ıket? 
Miközben Gulyás töpreng, emlékezzünk meg Puza lélekjelenlétérıl. Gulyás 
megosztotta vele kétségeit a 2 kır licit értelmezését illetıen, s azt is, hogy 4 kırje 
tulajdonképpen passzra vagy igazításra vár. De, ugye, nem akkor, ha kontráznak. 
Licitjével Nyugat visszadobta a labdát Gulyásnak – fıjön tovább a feje, s fıleg, ha 
lehet, döntsön rosszul (nem lehetett). 
Nem csoda, hogy eltelt kis idı, mire végül Gulyás elhatározta, mi legyen: 
 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Puza  Marjai P. Anders Gulyás 

1 ♦  passz 
1 ♥♥♥♥  2 ♥♥♥♥  passz  4 ♥♥♥♥ 
kontra(!) passz  passz  4 ♠♠♠♠ 
körpassz(!) 
 
 
 
Ezek voltak a lapok: 

 
Észak 

   ♠ 753 
    ♥ AD9653    
   ♦ 2 
    ♣ ADB  

Nyugat    Kelet 
 ♠ B2    ♠ KD8  
  ♥ KB87    ♥ - 
  ♦ D65    ♦ KB1073 
  ♣ 10842   ♣ K7653 

  Dél 
   ♠ A10964 
    ♥ 1042 
    ♦ A984 
    ♣ 9 

A jó partner hármas pikket hozott, az egyik nemes gémben ugyanúgy tíz ütést 
lehetett csinálni, mint a másikban. Nem is tudom, minek írok ilyen unalmas átlagról! 
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A BM jelentése szerint: heten teljesítettek 4 kırt, öten 4 pikket (egy felvevı  szürrel): 620 
(650), 8 keresztpontért. Kelet-Nyugat egy asztalon bukott kontrázott 5 treffet háromszor 500-
ért, kır töredékben ketten tizenegyet ütöttek (200), hárman kırben, ketten pikkben szereztek 
170-et tíz ütésért, egy Észak pedig csak kilencet ütött 3 pikkben (140). Ezzel 2-3 IMP-t adtak 
le. 

 

♦ 
 
 
 
 

Káróval jöttél 
 
Takács Tímea 
 

Idızített kontra, avagy a „Torpedó-hadmővelet” 
 
 
Az üveggömb nem hazudott az ifjú orákulumnak, amikor azt jósolta a múlt héten, 
hogy a Matróz-Mitsubishi összecsapás izgalmas lesz. Egy fontos kérdésben azonban 
szerencsénkre tévedett: a gyızelmet végül mi zsebeltük be. Azt azonban nem 
állítanám, hogy a hajót nagyon egyszerő lett volna elsüllyeszteni: az elsı 16 partiban 
ugyanis a tengerészek ledolgozták pár pontos elınyünket, sıt, 6 IMP-vel vezettek.  
Nem mondhatni, hogy az elsı forduló izgalmak híján lett volna, de a legtöbb partit 
egálra hoztuk, így sorsdöntınek bizonyult a 12-es, amikor is a következı lapokkal 
indítottam mansban bell ellen Nyugat helyén 1 treffel: ♠ KDB9 ♥ – ♦ B963 ♣ AK1096. 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Takács  Quittner P. Szentandrási Quittner G. 
1 ♣  passz  1 ♦*   2 ♥ 
?   
 

*Walsh, tagadja a négyes nemest indulóerı alatti kézzel 
 
A kizárásra sajnos szinte automatikus mozdulattal nyúltam a doboz felé: 3 kır. 
Tudom, nem jó licit. Hogy is gondolhattam? Miért nem a természetes 2 pikk? Nem, 
nem gondoltam át alaposan – egyszerően szlemet szimatoltam, és úgymond tiszta 
helyzetet akartam teremteni, egyszerőbben: mentem a saját hülye fejem után.  
Ráadásul most jött a meglepetés: partnerem ugyanis 4 szant licitált. Hoppá. 
Licitstílusunkból adódóan a hosszú, szinte zárt káró most már garantált. Kizárjuk-e, 
hogy nála van a kır ász? Mondjuk inkább úgy, hogy kevésbé valószínő, királya 
viszont biztosan lesz. De kinél van a pikk ász? Még mindig nem tud a sikénemrıl, 
így pikk ász hiányában el fogja passzolni az  5 káró (egy ász) válaszomat. A 6 kárót 
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úgyszintén, akár nála van a kérdéses pikk kulcslap, akár nincs. Ráadásul ilyen 
elosztásnál garantáltan mindenki fölveszi legalább a kisszlemet (gondoltam én kis 
naiv), én pedig nem akarom kihúzni még ezt a partit is, ha nem muszáj. Gondoltam 
egy merészet, és a siként is beleszámolva két kulcslapot mutattam be az 5 kır liciten 
keresztül: ászosítottam a siként. 
Újabb fordulat: ezt Észak megkontrázta. Partnerem sajnos innentıl kır ász, 
kırlopásra számított, így 6 káró helyett 6 szant licitált. Amikor megérkezett a tálca, 
már sejtettem, hogy baj van, és nem tudom megmenteni a helyzetet, csak a bukások 
számát tudom egyre korlátozni, hiszen a kontra biztosan pikk indulást kért, amire a 6 
szan jóval többet fog bukni, mint a 7 káró. Így is történt. Pirroszi gyızelem, mert a 
teljes kiosztás ez volt: 
  
Osztó: Nyugat, Észak-Dél bellben 
 

Észak 
  ♠ A853 
  ♥ DB 
  ♦ 874 
  ♣ B532 
Nyugat    Kelet 
♠ KDB9   ♠ 106 
♥ –    ♥ K742 
♦ B963   ♦ AKD1052 
♣ AK1096   ♣ 8 
  Dél 
  ♠ 742 
  ♥ A1098653 
  ♦ – 
  ♣ D74 

 
Az egészben a legbosszantóbb momentum az volt (a saját rossz licitemen kívül 
persze): az ellenfél 3 szant teljesített. +11 helyett –11 IMP. Nem mindegy, hogy 
osztogatnak vagy fosztogatnak. 
A forduló második 16 partija különösen izgalmas volt, nemcsak azért, mert 
hátrányból indultunk, hanem mert rám (még mindig Nyugat helyén ülve) rengeteg 
munka várt, fıleg felvevıként. Gém, szlem vagy éles töredék alatt szinte soha nem 
álltunk meg, és úgy tőnt: a Mitsubishi kormánya szinte folyamatosan az én kezembe 
kerül. Ezek közül csak az érdekesebbeket idézem. 
Egy mérsékelten izgalmas kisszlem és sok-sok gém után – amelyekben gyakorlatilag 
szinte kivétel nélkül én voltam a felvevı – a 22-es leosztásnál csapdába estem. 
Partnerem 1 pikkel indult, nálam pedig ezek a lapok voltak: 
 ♠ 2 ♥ AD986432 ♦ K ♣ 1054. 
Mit mondjak erre? Invitet adni nem akarok: ha nála indulóerı van, akkor hadd 
játsszak már gémet a változatosság kedvéért. Tudják, a nyolcas szín neve: adu. 2 kır 
– 2 szan – 4 kır volt a további licit, ami ellen a pikk kilencessel támadott az ellenfél.  
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Ezeket a lapokat kaptam: ♠ AD653 ♥ B10 ♦ 1074 ♣ KB3. 
Nem adtam meg az impasszt, hívtam az adut az asztalról és körbeengedtem. Ütött 
a király, majd újabb kırt hívott. (Legalább nem szingli volt.) Mit volt mit tenni, a 
reménytelen helyzetben (már csak az elıl lévı nagygábli vagy rövid dáma segít 
treffben) meghívtam a kárót az asztalról a szingli királyhoz, és csodák csodájára 
ütésben maradtam. Valami itt nem kóser. Legnagyobb döbbenetemre a végén 
kiderült, hogy a káró királyt MÖGÖTTEM hagyta ki az ásszal az ember, miután 
ravaszul „átvert” a pikk kilencessel: az a magas figura is nála volt. 
A lapok: 
 

Osztó: Kelet, Kelet-Nyugat bellben 
 

Észak 
  ♠ KB97 
  ♥ K5 
  ♦ AB83 
  ♣ D97 
Nyugat    Kelet 
♠ 2    ♠ AD653 
♥ AD986432   ♥ B10 
♦ K    ♦ 1074 
♣ 1054   ♣ KB3 
  Dél 
  ♠ 1084 
  ♥ 7 
  ♦ D9652 

   ♣ A862 
 
Ha „szabályosan” treffel indulnak, ezt a színt simán hozom egy vesztıre. Megoldotta 
a nehezét, aztán elbotlott a küszöbben. 
De kissé elkalandoztam, elvégre én a kontrákról akartam beszélni.  
A 31-es leosztásban Dél 1  pikkel indult bellben mans ellen, amire én az alábbi lappal 
végre kizárhattam: ♠ – ♥ D103 ♦ 986 ♣ B1087643. 
Észak 3 pikket licitált, mire Dél 3 szannal jött. Északnak szerencsénkre rövid treffje 
volt, és jobbnak látta 4 pikket játszani. Partneremnek ezt osztották: 
 ♠ KDB107 ♥ K984 ♦ 742 ♣ 5. 
Nem tudott ellenállni a négy aduütés csábításának, pedig jobban tette volna, hiszen 
az ellenfél (nem tudok pikkel indulni, mivel nem volt nekem!) simán teljesítette 
volna a 4 szant, hiszen ezek voltak a lapok: (a másik asztalon Pölöskei Petra Bakó 
Dániellel 2 szan indulást követıen szürt csinált a 3 szanban) 
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Osztó: Dél, Észak-Dél bellben 
 
Észak 

  ♠ A52 
  ♥ B765 
  ♦ DB1053 
  ♣ 9 
Nyugat    Kelet 
♠ –    ♠ KDB107 
♥ D103   ♥ K984 
♦ 986    ♦ 742 
♣ B1087643   ♣ 5 
  Dél 
  ♠ 98643 
  ♥ A2 
  ♦ AK 
  ♣ AKD2 

 
 
De tudják, szemem alatt a fáradság-karikák csodákra képesek: nem tanítottak 
móresre minket egy 4 szannal, hanem inkább kontrázva buktak kettıt.  
Szerencsénkre nem vették észre a csónakost, és ez (valamint jó néhány ezt megelızı 
parti) hozzásegítette szárazföldi csapatainkat a továbbjutáshoz. Lesújtott a Bakó. 

 
 

Csapataink harcban állnak                (Fotó: Huczka Hédi) 
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Családi kır 

Kuttner György 

Családi vonatkozások 
 

Megszokott dolog családtagok részvétele a bridzsversenyeken. A házaspárokén meg 
se lepıdünk, hiszen ık mindenhova együtt járnak.  A testvéreké már a közös 
gyökerekrıl mesél. A generációkat megjelenítık pedig akár a játék változásáról, 
fejlıdésérıl is képet adhatnak. Mondjuk, különbözı partnerekkel, anya és fia 
egyaránt Linczmayer-ellenvonalat játszik: ez aligha lesz ugyanaz.    
A játék szervezésének új elemeit (parti-leosztások, szkórgép) is talán legjobban a 
családtagok tudják kihasználni a fordulót követı elemzések során. Különösen, ha 
azonos játéknapon, de más partnerekkel játszanak: a párhuzamos történetek nagyon 
szórakoztatók és tanulságosak lehetnek. 
Csapatom (Vékony) MK-szereplésében is megfigyelhetık családi vonatkozások. 
Sikeres csoportselejtezık után kikaptunk a fıágon Szalka Tomi csapatától (Galim), 
majd szereplésünket a helyosztókon, édesanyja, Juli, csapata (Sztaki) ellen fejeztük 
be. A meccsen nem ellene, hanem a MK-mezıny egyetlen apa-fia párja ellen 
játszottam, akik megszólítását csak a nagy/kis jelzı választja el. Fordulatos 
mérkızésünkön emlékezetes volt a 16. játszma: 

 
Osztó: Nyugat, Kelet-Nyugat bell 
 
  Észak 
  ♠ B52 
  ♥ AB105 
  ♦ D9 
  ♣ K1064 
Nyugat    Kelet 
♠ 84    ♠ D1076 
♥ 8432   ♥ 976 
♦ B7542   ♦ 106 
♣ 52    ♣ AB97 
  Dél 
  ♠ AK93 
  ♥ KD 
  ♦ AK83 

   ♣ D83 
 

Három passz után ifj. Kisgyörgy Lajos („kis Lazsó”) 2 szannal (21-22 pont) indított. A 
tálca áttolását követıen, tisztán hallottuk partnerem, Riesz András zsőri-hívását, 
melyet többször is megismételt. Ez azonban nem zavarta a gyors licitet, melynek 
során Észak, 3treff Stayman után, invitálás nélkül, azonnal bemondta a 6szant. Mint 
a szünetben kiderült, Andris arra kívánta felhívni a teremvezetı figyelmét, hogy 
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lapja nem volt megkeverve… Amikor megkérdeztem, hogy nem gondolta-e 
kockázatosnak erre felhívnia a mezıny egyik legrutinosabb játékosának, Kisgyörgy 
Lajosnak (Lazsónak)  a figyelmét, mosolyogva így válaszolt: „Gondold végig, mi lett 
volna, ha nem teszem: a végén még kihagyják a bukó szlemet.” És valóban, 
csapattársaink is bemondták és elbukták ugyanezt a felvételt. 
 

 
Családi kibicelés Riesszel          (Fotó: Huczka Hédi) 

 

 

Magam, a Mákosnudli-csapat egyik játékosától szoktam péntekenként e-mail-eket 
kapni: „Apa! Mit kellett volna…” és mellette a parti linkje. Az adott számtalan, okos 
tanács alapján semmi kétségem: hamarosan azonos partikat fogunk a 
bajnokságokban játszani. Már csak az a kérdés, melyik osztályban. 
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A Reményhez 
 
Gulyás Dániel 

A GPI jelenti 
 

Legutóbbi remek tippjeink után, ahol eltaláltuk az összes MK továbbjutót, ezúttal az 
IMP bajnokságot vesszük górcsı alá. 
Mivel a címvédı, és idén is nagy esélyes Szalay-Harangozó pár váratlanul szétvált, 
ezért hirtelen teljesen nyílt lett a most kezdıdı 8 hetes verseny. 
Az idei év mindenképp úgy tőnik, hogy a nagy változások éve lesz, hiszen számtalan 
új, erıs páros indul majd. Ízelítıül: Honti – Harangozó, Kemény – Gál, Mráz – 
Hajdu, Balásy – Kovács A., Dienes – Zoller, Linczmayer – Minarik – Retteghy, 
Nikolits – Lakatos, Bódis – Macskásy, Ormay Gy. – Argay, Kotányi B. – Gulyás, hogy 
csak az I/A mezınyét soroljam (szigorúan a nevezési lista sorrendjében). 
Rajtuk kívül mindenképp érdemes megemlíteni a mindig esélyes Dumbovich –
Gotthard, Szilágyi – Zöld, Kelen – Szappanos, Csepeli – Kovács M., Szalka – Gellér, 
Homonnay – Winkler, Bárczy – Trenka párokat (megint csak a fenti rend szerint). 
Ezek alapján úgy tőnik, hogy szinte az osztály több mint fele esélyes a bajnoki címre, 
illetve dobogóra. Esélylatolgatásunk tehát ezúttal csak a fent felsoroltakat említi 
egyelıre, hiszen Gömbünk még kicsit ködösen mutatja a júniusi dobogót. 
Ezek után hétrıl hétre, az eredmény alakulásával együtt jelezzünk majd, mi a 
helyzet, illetve mi várható az élmezınyben. Ezen kívül egy-egy nagyobb rangadót is 
megpróbálunk megtippelni – hetente minden pár csak 4 ellenféllel játszik, mindegyik 
ellen 8-8 leosztást, ez már szinte csapatmérkızés, amit a Gömb és gazdája a legjobban 
szeret. 
Pár szóban az I/B esélyeseit is megemlítjük, felsorolásunk megint csak a nevezési 
lista sorrendje, semmiképp sem az esélyességé: Czímer – Siba, Marjai P. – Szabó Cs., 
Nyárádi – Nyárádi, Zombori – Hegedős G. – Szegedi, Marjai Gy. – Szabó I., 
Hittmann – Szınyi – Csatlós, Réti –  Gabos, a teljesség igénye nélkül. 
Aki úgy érezte, érdemtelenül kimaradt, kérem, jelezze nyugodtan, bár a szezon 
végén úgy is meg fogja látni, hogy a Gömbnek (szinte) mindig igaza van! 
 

 

♦ ♦ ♦ 
 
 
Szerkesztık: Hegedüs Orsolya  – ohegedus@gmail.com  

Szalay György – szalay69@gmail.com 
Fımunkatárs: Kelen Károly – elet@index.hu 
Munkatársak: Szatmáry Zsófia – szatmaryzsofia@gmail.com 
    Huczka Hédi – hedi.huczka@gmail.com 
Szerkesztıségünk címe: heti.bridzs@gmail.com 
Lapzárta kéthetente csütörtök délben. 


