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Játék határok nélkül 
 
 
Az elmúlt két hét vidéki és határon túli bridzseseményeinek köszönhetıen 
szerkesztıségünk tagjai a nyáriasnak mondható, gyönyörő idıben két alkalommal is 
felfedezıútra indulhattak a fıvárosból. Elsıként Balatonföldvárra, az EcoSoft 
jubileumi versenyére, amelyrıl lapunk egyik állandó és szerencsénkre örökifjú, újra 
és újra tollat ragadó szerzıje is tudósítja karosszékébıl a kedves Olvasókat. Majd 
pedig mostani számunk fıcíméhez híven bemutatunk egy kétség kívül 
figyelemreméltó szlovák játékost, aki résztvevıként számol be nekünk földvári 
élményeirıl és érdekesebb partijairól. Ezután pedig Kassára kalauzoljuk el 
Olvasóinkat, ahonnan nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy a páros verseny 
kettıs magyar gyızelemmel zárult, és úgy véljük, az sem szégyellnivaló, hogy ugyan 
a csapatversenyen – szerkesztıségünk tagjainak részvételével – kalandosan szereplı 
Sans frontières nevő formáció csupán az ötödik helyen végzett, azért szinte végig az 
egyes asztalon játszott. 
 
Mindeközben Budapesten, több játéknapon az IMP bajnokság újabb fordulói 
zajlottak; ezúttal is rengeteg ihletül szolgáló partival, amelyek – szerkesztıségünk 
igen nagy boldogságára – írásra sarkallták szerzıinket. 
Visszapillantunk továbbá lányainknak, asszonyaink döntıig vezetı rögös útjáról a 
Bad Griesbachban rendezett I. Lajos király kupában. 
 
Legközelebbi számunkban pedig, amellyel a mostanihoz hasonlóan két hét múlva 
jelentkezünk, nélkülözhetetlen Orákulumunk elıretekintésének megfelelıen a 
következı témákkal egészen biztosan jelentkezünk; egyrészt hajrájához érkezik az 
IMP bajnokság, másrészt a talán legnagyobb presztízső és hagyományú versenyünk 
(a már az „átkosban” is a „népköztársasági” jelzıt nélkülözı!), a Magyar Kupa 
budapesti négyes döntıjérıl számolunk be. Továbbá természetesen a hétvégén 
megrendezésre kerülı – minden bizonnyal – napfényes szegedi versenyrıl is ejtünk 
szót. 
 
Reméljük még, hogy a bonni Nemzetek Kupájáról is legalább akkora magyar 
sikerekrıl írhatnak majd tudósítóink, mint amilyeneket válogatottunk már két éve 
elért, és amely méltó lesz a hölgyek pár héttel ezelıtti bajorországi sikeréhez is. 
 
Kalandozó magyarok, elıre! 
 
      A szerkesztık 
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Földvár csapat 

 
Csepeli Miklós 
 
 

Pótvitriol 
 
 
Bár azt ígértem a kedves Olvasóknak, hogy a Magyar Kupa döntıjéig leteszem 
vitriolos tollamat, de az EcoSoft jubileumi versenye csapatküzdelmeinek döntıjét 
közvetítette a BBO, és ilyenkor az én helyem a karosszékemben (a gép elıtt) van. 
 
Idén a szervezık némileg módosították a verseny lebonyolítását. A változás örömteli, 
de mint mindent, ezt is lehet még fokozni. 
 
Karosszékembıl csak a döntıt kísérhettem figyelemmel, ahol – némi meglepetésemre 
– a „hazai” BBE – Fecni (Marjai György – Zöld, Honyek – Varga I.) találkozott az 
egyik esélyesnek számító Interface-szel (Bódis – Bartis, Csehó – Szabó I.). 
 
 
Ugyan a néhány tucat nézı magas színvonalat biztosan nem kapott a pénzéért 
(idejéért), azért unatkozniuk sem kellett: 

 
 
1. leosztás 
Osztó: Észak, általános mans 
 
 
  Észak 
  ♠ AKB764 
  ♥ 82 
  ♦ KD102 
  ♣ 9 
Nyugat    Kelet 
♠ D85    ♠ 10 
♥ DB1065   ♥ AK943 
♦ 95    ♦ A7 
♣ B84    ♣ A7632 
  Dél 
  ♠ 932 
  ♥ 7 
  ♦ B8643 
  ♣ KD105 
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Nyílt terem: 
 

 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Marjai Gy. Bódis  Zöld  Bartis 
  1 ♠  2 ♠*  3 ♠ 
4 ♥  4 ♠  5 ♥  körpassz 
 
* kır és egy olcsó szín, legalább 5-5. 

 
 
 
Zárt terem: 
 

 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szabó  Honyek Csehó  Varga 
  1 ♠  2 ♠   passz 
4 ♥  4 ♠  5 ♥  5 ♠ 
passz  passz  kontra  körpassz 
 

 
 
 
Bartis géminvitje után nekem Kelet licitje nem tőnik következetesnek: sokkal 
plasztikusabb megoldás a lapjával 4 pikk után a kontra, hiszen az is többleterıt ígér. 
És 5 kırbıl már nem lehet kontrázott 4 pikk, míg fordítva igen. Jó kérdés, hogy kinek 
kellett volna megkontráznia az 5 kırt. Északnak szők öt vesztıje volt, Délnek meg 
erıs olcsó színei; magyarul: mindkettıjüknek. 
A pikk ász kezdés után a felvevı „elkalandozott” a felvevıjáték vizein; végül két 
bukás lett az eredmény: -100. 
 
A zárt szobában Varga elıbb passzolt majd ötöt is mondott. Ez a stratégia általában 
balul sül el, most is. A felvevı természetesen bekerítette a pikk dámát, de így is 100 
és 5 IMP az Interface-nek. Hiába, így jár, aki nem fogadja meg a tanácsaimat: ne 
mondjunk ötre ötöt! 
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De ez csak melegítés volt, mert: 
 

2. leosztás 
Osztó: Kelet, Észak – Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ D10643 
  ♥ AD 
  ♦ D72 
  ♣ D103 
Nyugat    Kelet 
♠ B852   ♠ AK97 
♥ 74    ♥ K985 
♦ AB86   ♦ 5 
♣ B72    ♣ A864 
  Dél 
  ♠ – 
  ♥ B10632 
  ♦ K10943 
  ♣ K95 

 
 
Nyílt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Marjai Gy. Bódis  Zöld  Bartis 
    1 ♣  passz 
1 ♠  passz  3 ♠  passz 
4 ♠  körpassz 

 
 
 
Zárt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szabó  Honyek Csehó  Varga 
    2 ♥*   passz 
2 ♠  passz  passz  3 ♦ 
kontra  körpassz 

 
* Flannery vagy háromszínő lap rövid káróval; 11-15 

 
A nyílt teremben Nyugat lapjával mindenképpen indokolt a gémbemondás… 
bellben. De Marjai most mansban volt. A teljesen reménytelen felvétel ellen mindkét 
(!) ellenfél emelhette volna a tétet, de Bódis Gyulát és Bartis Bélát is elhagyta 
közismert bátorsága. A három külsı ütés mellett a felvevı még két adut is kiadott: 
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két bukás, -100. Ez nem tőnt jó eredménynek, de Varga Pisti bátor újranyitását siker 
koronázta. A felvétel elvehetetlen, és a másik Pisti agresszív kontrája elérte azt, hogy 
valamelyikük súlyosan meg fog sérülni a vérzivatarban. Az Interface játékosa volt az: 
+670 és 11 IMP a Fecninek. 
 

3. leosztás 
Osztó: Dél, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ AK10 
  ♥ 964 
  ♦ B1042 
  ♣ K73 
Nyugat    Kelet 
♠ 9873   ♠ D6 
♥ K8    ♥ ADB2 
♦ 97    ♦ AD65 
♣ A10965   ♣ B82 
  Dél 
  ♠ B542 
  ♥ 10753 
  ♦ K83 
  ♣ D4 

 
Nyílt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Bartis  Marjai Gy. Bódis  Zöld 
passz  passz  1 ♦  1 szan 
passz  2 ♣  passz  2 ♥ 
passz  2 szan  körpassz 

 
Zárt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Varga  Szabó   Honyek Csehó 
passz  passz  1 szan  kontra 
körpassz 

 
A nyílt teremben Bartis a régi dilemmával (partner színe vagy az ellenfél egyik ígért 
nemes színével kezdjünk) találta magát szembe. Rosszul döntött, bár a „balra az erın 
át” tanács most is sikeres lett volna: pikk kezdésre teljesíthetetlen a 2 szan, káróra 
Zöld tíz ütést vitt haza: 180. 
 
A másik teremben Csehó szakmai erényeit nem csillogtatta meg: nem analizálta jól a 
gyenge szan kontrája után az ellenjáték problémáit. A kır dáma kezdés 
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mindenképpen jó, a színt folytatni azonban hiba: pont a partnere átvételét vette el a 
magas treffekhez. Így Honyek „csak” kettıt bukott, -300 és 3 IMP az Interface-nek. 
 
Eddig nem találkoztunk a mérkızésen elrontott licittel, de mindennek eljön a maga 
ideje. És itt jegyezzük meg azt is, hogy a bridzsben pontokat ugye négyféleképpen 
lehet szerezni… 
 

5. leosztás 
Osztó: Észak, Észak – Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ KD9 
  ♥ – 
  ♦ AB105 
  ♣ K98654 
Nyugat    Kelet 
♠ 63    ♠ A10875 
♥ A7653   ♥ KD8 
♦ D764   ♦ 98 
♣ 73    ♣ DB2 
  Dél 
  ♠ B42 
  ♥ B10942 
  ♦ K32 
  ♣ A10 

 
 
 
Nyílt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Marjai Gy. Bódis  Zöld  Bartis 
  2 ♣*  2 ♠  2 szan  
passz  5 ♣  körpassz 

 
 * precíziós: hatos treff vagy ötös treff és négyes nemes; 11-15 
 
 
 
Zárt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szabó  Honyek Csehó  Varga 
  1 ♣  1 ♠   kontra 
passz  2 ♣  körpassz 
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A zárt termi 11 ütés (150) fényében 16 IMP sorsa múlott azon, hogy Bódis teljesíti-e a 
bemondott olcsó színő gémet. (Nem igazán értem, hogy a negatív kontra helyett 
miért a trefftámogatást ígérı 2 szant választotta Bartis). 
A játszma sorsa a kárószín kezelésén múlik. Amennyiben Nyugatnál keressük a 
hölgyet, (és ez a nagyobb esély: a negyedik dámát csak ott lehet elfogni!) akkor a treff 
ász után azonnal kis káróval kell folytatni, majd a káró király után megismételni az 
impasszt. Bódis Gyula elodázta a kérdést, mivel kétszer aduzott. Így már 
teljesíthetetlen a felvétel, de Kelet elvette a kézbıl kijátszott pikkfigurát, és ezzel 
újabb átmenetet teremtett az asztalra. A felvevı – joggal – úgy vélte, nem görög 
ajándék az, hanem egyszerően: hiba. 600 és 10 IMP az Interface-nek. 
 
 
 
 
 

 
Már együtt a hölgyek ellen: Marjai Gy. – Szabó I., Csipka – Mezei 
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Néhány apró ponttal a Fecni átvette a vezetést (19 – 18), amikor az alábbi tokot tették 
az asztalra: 

 
10. leosztás 
Osztó: Kelet, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ D63 
  ♥ K653 
  ♦ B86 
  ♣ 1062 
Nyugat    Kelet 
♠ 985    ♠ AB 
♥ D102   ♥ 984 
♦ AK52   ♦ 94 
♣ AK8   ♣ DB9543 
  Dél 
  ♠ K10742 
  ♥ AB7 
  ♦ D1073 
  ♣ 7 

 
 
 
Nyílt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Marjai Gy. Bódis  Zöld  Bartis 
    passz  passz  
1 szan  passz  3 szan  körpassz 

 
 
 
Zárt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szabó  Honyek Csehó  Varga 
    passz  passz 
1 szan* passz  2 szan** passz 
3 ♣  körpassz 

 
 * 14-16 
 ** leállás egy olcsó színben, 3 treffre kötelez 
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A nyílt termi licit minden középhaladó tankönyvben szerepelhetne. Magam ilyen 
lapokkal a pikk kezdést támogatom, de 9 magas lapja akkor is van a felvevınek. Kır 
indulásra és folytatásra meglett a tizedik is: 630 a Fecninek. 
A zárt teremben mindkét Interface játékos visszafogott volt: hat kontrollal túlzottan 
óvatos az 1 szan és Kelet lapja mindenképpen eléri az inviterıt. Két óvatos duhaj egy 
csárdában: -11 IMP. 
 
33-24-es Fecni vezetésnél fordultak a célegyenesbe (az utolsó két leosztásra) a 
lovak… akarom mondani, a játékosok. Az Interface élt az elsı lehetıséggel: 
 

 
15. leosztás 
Osztó: Dél, Észak – Dél bellben 
 
 
  Észak 
  ♠ D1063 
  ♥ 109 
  ♦ 87 
  ♣ AB1073 
Nyugat    Kelet 
♠ 85    ♠ 97 
♥ AK7   ♥ DB862 
♦ AK965   ♦ B104 
♣ D84    ♣ K62 
  Dél 
  ♠ AKB42 
  ♥ 543 
  ♦ D32 
  ♣ 95 

 
 
 
 
 
 
Nyílt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Bartis  Marjai Gy. Bódis  Zöld 
passz  1 szan  passz  2 ♦* 
passz  2 ♥  passz  passz 
2 ♠  passz  passz  kontra 
passz  3 ♥  körpassz 

 
 * transzfer kırre 
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Zárt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Varga  Szabó   Honyek Csehó 
passz  1 ♣*  passz  1 ♦** 
passz  1 szan  passz  2 ♦*** 
passz  2 ♥  passz  2 szan 
passz  4 ♥  körpassz 

 
 * erıs treff, precíziós 
 ** 0-7 pont, tetszıleges elosztás 
 *** transzfer kırre 
 
A zárt teremben Szabó – Csehó megmutatta, hogy nem hagynak ki azért minden 
gémet. A káróimpassz sikeres volt, végül 11 ütés lett a nóta vége, az egyik pikk 
magas lap bennragadt: 450. 
A nyílt termi játszmában érthetı, hogy Zöld elıször nem adott géminvitet, de amikor 
legjobb barátaik (az ellenfelek) rájuk nyitottak, akkor Nyugat élhetett volna a 
felkínált lehetıséggel: még mansban is 4 kırre kellett volna ugrania. Tudják: tanítsuk 
meg az ellenfelet, hogy nem érdemes újranyitni, mert akkor – hála nekik – 
kontrázunk vagy gémet mondunk, mint most. Ezzel a 7 IMP-pel az utolsó játszma 
elıtt 2 pontra feljött az Interface. A Fecni játékosai, üzletfelei és szurkolói unalmas 
egálról álmodoztak, amikor: 
 

16. leosztás 
Osztó: Nyugat, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ A7653 
  ♥ AKB43 
  ♦ D54 
  ♣ – 
Nyugat    Kelet 
♠ D942   ♠ KB 
♥ 10    ♥ 98652 
♦ A963   ♦ 10 
♣ K854   ♣ 109732 
  Dél 
  ♠ 108 
  ♥ D7 
  ♦ KB872 
  ♣ ADB6 
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Nyílt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Marjai Gy. Bódis  Zöld  Bartis 
passz  1 ♠  passz  2 ♦ 
passz  2 ♥  passz  2 szan 
passz  3 ♥  passz  3 szan 
passz  4 ♦  passz  4 szan 
passz  5 ♦  passz  6 ♦ 
körpassz 

 
 
 
Zárt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szabó  Honyek Csehó  Varga 
passz  1 ♠  passz  2 ♦ 
passz  2 ♥  passz  2 szan* 
passz  3 ♥  passz  3 szan 
passz  4 ♦  passz  5 ♣ 
passz  5 ♦  körpassz 

 
* kényszerítı 

 
 
A zárt teremben pontosan az a licit folyt, amelyet magam is választottam volna.  
A kır kezdést Honyek az asztalon ütötte, majd treffet lopott a kezében, és aduzni 
kezdett: Nyugat a második adut vette, és vesztı pikkjét kırre próbálta eldobni, 
sikertelenül. Összesen három adut és két külsıt adott ki: -150. Az Interface végsı 
gyızelméhez kis bukás is elég lett volna, de a lunatikus licittel bemondott 6 káró 
(Bartis Béla rájött, hogy elszámolta az ászait) erre sem adott sok esélyt. Hasonló 
mederben folyt a játék, csak mivel itt magasabbra került a felvétel léce, a Fecni újabb 
két pontjával megduplázta elınyét, és ahogy a sportújságíró zsargonban mondani 
szokás: megérdemelten nyert. Fogjuk rá. 
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Földvár páros 
Jan Tomcani 
 

Balatoni képeslapok 
 
 
Lightner kontra 
 
Nyugaton ezeket a lapokat tartottam: 
 
♠ AT8762 ♥ 32 ♦ 95 ♣ 964. 
 
Általános bellben így ment a licit (nem szokásunk ilyen lapokkal gyenge kettest 
licitálni):  
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Tomcani Magyar Á. Velecky Szetei 
passz  1♠  passz   2♦ 
passz  3♠  passz  4♣ 
passz  6♦  kontra  körpassz 

 
Partnerem kontrája lightner, azaz szokatlan indulást kér, ami lopás, vagy egy külsı 
szín AK-ja lehet, amivel nem indulnék normálisan. Nyilvánvaló, hogy partneremnek 
sikén a pikkje. Az a gond azonban, hogy nekem is hat van, és félek, hogy a felvevınél 
sincs. Nem volt azonban jobb lehetıségem, és elindultam egy kis pikkel. A 
pikkindulás szükséges is volt, mivel ezek voltak a lapok: 

 
1. forduló, 4. leosztás 
Osztó: Nyugat, általános bell 
 
  Észak 

   ♠ DB9543 
♥ AKD 
♦ AD6 
♣ D 

Nyugat    Kelet 
♠ A108762   ♠ – 
♥ 32    ♥ B1098765 
♦ 95    ♦ 108 
♣ 964    ♣ A752 
  Dél 

   ♠ K 
♥ 4 
♦ KB7432 
♣ KB1083 
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Minden pikktıl különbözı indulásra teljesül a szlem, mivel nincs beütésem, hogy 
lehívjam a pikk ászt, és a felvevı eldobja a rossz pikket az asztali kırre. Nem tudom, 
mivel kezdtem volna kontra nélkül, de valószínőleg nem pikkel. A kontrázott egy 
bukás 54 pontot ért. A teljesített 6 ♦ ellenfeleinknek 52-t, miközben 58 volt a topszkór. 
 
Igen, a 6 szan benne van. Észak kezébıl, mivel Keletnek nem osztottak pikket, de 
elég nehéz ezt megtalálni az adott licitmenet után. 
 
 
Kihagyott lehetıség 
 
 
Még mindig Nyugaton ülve a következı lapokat fogtam általános mansban: 
 
♠ AKB7 ♥ DB ♦ DB52 ♣ K74. 
 
Osztóként erıs szannal (15-17) indultam, standard rendszerben. Partnerem transzfert 
adott, amit Dél megkontrázott; én tagadva a hármas kırt passzoltam. Végül társam 3 
szannal zárt. 
 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Tomcani Kovács J. Velecky Szınyi 
1 szan  passz  2 ♦  kontra 
passz  passz  3 szan  körpassz 

 
 
Káró tízes indulásra ezt az asztalt kaptam (elforgatva!): 

 
 
Kelet 

 ♠ 52 
 ♥ A8532 
 ♦ 876 
 ♣ AD5 
 
 
 
  

Nyugat 
 ♠ AKB7 
 ♥ DB 
 ♦ DB52 
 ♣ K74 
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Kicsi, jobbról ász, majd a pikk nyolcas. Megütöttem az ásszal, a kır dámát Dél vitte a 
királlyal, és a pikk hatossal folytatta. Hét biztos ütésem volt ebben a fázisban (két-két 
ütés a nemesekben és három treff), és még kettıt szerezhetek, ha a kır 3-3. Biztonsági 
játék a teljesítésért: lefedem a pikk hatost a hetessel, az ellenfél tetszıleges folytatását 
megütöm, és kárót hívok a kezem felé. Ha impasszt próbálok adni, bajba kerülhetek, 
ha a kır nem húz és Délnek négyes a pikkje. A hetesemet a kilences vitte, káró vissza 
az ászhoz, és terítettem: kilenc ütés. 
 
A teljes kiosztás: 

 
1. forduló, 8. leosztás 
Osztó: Kelet, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ D1093 
  ♥ 1074 
  ♦ 109 
  ♣ B863 
Nyugat    Kelet 
♠ AKB7   ♠ 52 
♥ DB    ♥ A8532 
♦ DB52   ♦ 876 
♣ K74    ♣ AD5 
  Dél 
  ♠ 864 
  ♥ K96 
  ♦ AK43 
  ♣ 1092 

 
A káróindulás és pikk vissza volt az egyetlen módja, hogy ne üssek szőrt. Valóban, 
elég rossz partit írtunk, mindössze 9 pontot ért. 
Látja már az olvasó, miért ez a cím? Rekontráznom kellett volna a 2 ♦-ra, és topszkórt 
írunk, kilenc-tíz ütéssel. Nagyon jó négyes vagy ötös káróval rekontrázunk, dubló 
kırrel, de ezt a lapot nem tartottam elég jónak ehhez a licithez, ami hibának 
bizonyult. 
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Izgalmas kezdet 
 
Továbbra is Nyugatként (Észak – Dél bellben): 
 
♠ KB ♥ D43 ♦ B9843 ♣ AD2. 
 
Dél precíziós 1 káróval indult, amelyrıl kiderült, hogy legalább négyes szín. Nem 
volt mit mondjak, passzoltam, ahogy Észak is, miután partnerem kontrával nyitott. 
Dél passzolt, és döntenem kellett. Mivel nem nyitunk igazán gyenge lapokkal, ezért 
ez a kontra a szokásosnál csak egy picit lehet gyengébb, mint közvetlen helyzetben. 
Ez volt a verseny elsı partija, tényleg rögtön kontrázott 1 káró legyen a felvétel, 
pláne bellben (ilyenkor valaki biztosan topszkórt ír)? Jó lenne egy kicsit több adu 
hozzá, de mit tehetek, passzoltam. Észak 1 kırbe menekült, amit Ede megkontrázott: 
ez lett a felvétel. 
Az ellenjáték nem volt a legjobb, de a három bukás így is 53 pontot hozott a 
konyhára.  
A lapok: 
 

1. forduló, 15. leosztás 
Osztó: Dél, Észak – Dél bellben 
 
  Észak 

   ♠ 965 
♥ 108762 
♦ D6 
♣ 963 

Nyugat    Kelet 
♠ KB    ♠ AD42 
♥ D43    ♥ AKB9 
♦ B9843   ♦ 75 
♣ AD2   ♣ 875 
  Dél 

   ♠ 10873 
♥  5 
♦ AK102 
♣ KB104 

 
Az 1 kır persze nem a legjobb felvétel a lapokból, de minden legalább hármat bukik. 
Az 1 káró kontra ellen aduval indultam volna, amivel a felvevı megúszhatja két 
bukásból. Természetesen nem sokkal jobb eredményért. 
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Beteljesült álom 
 
Ezúttal Északként ezeket a szép kártyákat tartottam (Kelet – Nyugat bellben): 
 
♠ 2 ♥ 543 ♦ AKDB10763 ♣ D. 
 
Ahogy várható is volt, én jöttem utoljára soron, mivel Kelet osztóként 1 treffel indult. 
Partnerem 1 pikkel közbeszólt, és azon töprengtem, erre mit válaszoljak, amikor 
Nyugat meglepett egy 1 szan licittel. Könnyő dolgom van: kontra. Nem számítottam 
arra, hogy ez lehet a felvétel – de mit tehetek mást? És az álom valósággá vált! Ez 
maradt a felvétel. 
  
Most az ellenjáték tökéletes volt: mind a nyolc kárómat és a pikk ászt megütöttük. 
Ilyen eredmény sehol sem született, így teljes topszkórt értünk el. 
  
Ezek voltak a lapok: 

 
2. forduló, 6. leosztás 
Osztó: Kelet, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ 2 
  ♥ 543 
  ♦ AKDB10763 
  ♣ D 
Nyugat    Kelet 
♠ K754   ♠ B106 
♥ KB8    ♥ A972 
♦ 94    ♦ 2 
♣ B963   ♣ AK754 
  Dél 
  ♠ AD983 
  ♥ D106 
  ♦ 85 
  ♣ 1082 

 
 
Érdekes módon a par szkór 5 káró kontrázva két bukással, mivel Kelet – Nyugat  4 
kırt tud teljesíteni. 
 
 
(Fordította: Gulyás  Dániel)
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A szerzırıl 
 
Jan Tomcani 27 éves, a Szlovák Mőszaki Egyetem Építészmérnöki karán végzett. 
2003-ban ismerkedett meg a bridzs szépségeivel késıbbi mentorának és partnerének, 
Edo Velecky-nek köszönhetıen, aki akkoriban tartotta junior edzéseit a BBO-n. Részt 
vett a junior Európa Bajnokságokon Prágában (2004), Jesoloban (2007) valamint 2008-
ban a Pekingben rendezett szellemi sportok olimpiáján. Most a felnıtt szlovák 
válogatott tagja.  (A szerk.) 
 
 
 
 
 
 

 
Harc Kassán a gyızelemért: Volhejn – Kopecky (Blondes), Tomcani – Kemenova (Sans frontieres) 
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Magyar bridzsmesék XII. 
 
Szalay György rovata 
 
 

Pokolbéli víg napjaim, avagy egy szellemi lesiklás anatómiája 
 
 
Az IMP bajnokság 5. napja remekül kezdıdött számunkra: az elsı két oktávban több 
mint 20 pontot szereztünk, és a harmadik játékrész elsı leosztásán is látszott, hogy 
keresni fogunk. 
Ám ekkor kezdıdött a lesiklás. 
 
Bellben mans ellen harmadik helyen az alábbi lapokat tartottam: 
 
♠ 108 ♥ K987 ♦ AD5 ♣ AB103. 
 
Mivel jó 14-17 pontos szant játszunk, nem láttam okot arra, hogy ne ezen kedvenc 
licitemmel kezdjek.  
 
Balomon Lévai János 2 káróval (nemes színek) szólt közbe, partnerem passza után 
Délen Vinkler László 3 pikkre ugrott, melyet Lévai gémre emelt. Az indulás sem volt 
nehéz: természetesen aduval kezdtem, és ezeket a lapokat láttam: 
 

Észak 
  ♠ ADB76 
  ♥ D654 
  ♦ B2 
  ♣ KD 
Nyugat  
♠ 108  
♥ K987 
♦ AD5 
♣ AB103 
   

 
Vinkler kettıt aduzott asztalon befejezve (kiderült, amit sejtettem, hogy négyes aduja 
lesz), majd kırt hívott a kézi ászához és kicsit. Mivel a játék eleje elég lassan ment, 
volt idım átgondolni az eseményeket. Biztosra vettem, hogy a hiányzó magas lapok 
mind a felvevınél vannak, ezért – hittem én – biztos játéktervem volt: ütöttem a kır 
királlyal és treff ász, treffel asztalra ragasztottam a felvevıt, várván arra, hogy a káró 
villámmal még két ütést szerzek. Sajnálatosan erre azóta is várhatnék, ugyanis a 
felvevı terített: egyenlı, mivel a magas kırre eldobja egyik kézi káróját. 
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Ezek voltak a lapok: 
 

22. leosztás 
Osztó: Kelet, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ ADB76 
  ♥ D654 
  ♦ B2 
  ♣ KD 
 
Nyugat    Kelet 
♠ 108    ♠ 92 
♥ K987   ♥ B3 
♦ AD5   ♦ K109763 
♣ AB103   ♣ 965 
 
  Dél 
  ♠ K543 
  ♥ A102 
  ♦ 84 
  ♣ 8742 

 
 
Látható, milyen (öklömnyi) porszemek kerültek gondolkozásom fogaskerekébe: 
egyrészt Vinkler nyilván azon töprengett, hogy adjon-e invitet, tehát azon 
feltételezésem, hogy biztosan (!) nála lesz a káró király tragikus hibának bizonyult. 
Tetézte a bajt, hogy nem figyeltem (így jár az, akinek kész terve van, s nem hagyja 
magát zavartatni a tényektıl) partnerem kırjét, amit az ászba tett: mivel a hármas a 
legkisebb lap (a kettest a felvevı hívta) és fordított jelzést játszunk, egyszerően nem 
lehet értelme elmenni a kır királlyal: egyszerően kimagasítok neki egy ütést. A 
lesiklás harmadik fázisa a treff lapszám volt: tudtam, hogy partnerem kilencese 
páratlant jelent, tehát Délen csak két elosztás lehetséges: 4-3-4-2 vagy 4-3-2-4. Míg az 
utóbbi esetben mindenképpen a káró ászt kell hívni (hiszen az általam „okosan” 
kimagasított negyedik kırre eldobja az egyik káróját), az elıbbiben jó a passzív treff 
is. Öngyilkosság három lépésben? 
 
Nem teljesen: volt az négy is. Azokon az asztalokon ugyanis, ahol nem szannal 
indították Nyugat lapját, Észak lett a felvevı az ötös pikkel, és ebben az esetben 
lehetetlen belejátszani a felvételt. 
 
A BM jelenti: az I/A osztályban öt felvevı játszott 4 pikket. Az a kettı, aki a hosszú pikkbıl 
játszott, bukott (-5.7 IMP), míg Délen mindhárman teljesítettek  (+6.4).  
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A következı leosztásban a liciten nem kellett sokat gondolkoznom, de annál 
érdekesebb volt az indító kijátszás. 
 
Általános bellben az ellenfél természetes 1 káró indulása után ezekkel a lapokkal 
természetesen 1 kırrel szóltam közbe: 
 
♠ 64 ♥ AK10432 ♦ B5 ♣ KD6. 
 
Lévai kontrája pontosan négyes pikket mutatott, partnerem 4 kırjét követıen Lévai 
sorvégén 5 káróval zárta. Nekem kellett indulni. 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Vinkler Szalay  Lévai  Kotányi 
1 ♦  1 ♥  kontra* 4 ♥    
passz  passz  5 ♦  körpassz 

 
 * négyes pikk 
 
Automatikusnak tarthatjuk a kır kezdést, de úgy véltem, ezt igen nagy eséllyel 
ellophatja valaki, hiszen legfeljebb kettı, esetleg csak egyke kırjük van. És hogyan 
megy majd a játék? A felvevı kiaduzik, és azonnal dob a 4-3-as pikkjére vagy kiad 
egy pikket és csak utána. Elébe akartam menni az eseményeknek, és azonnal a 
lehetséges mellékszínünket magasítandó a treff királlyal kezdtem. Katasztrofális 
eredménnyel: 
   
 

23. leosztás 
 Osztó: Dél, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ AB103 
  ♥ 5 
  ♦ AK976 
  ♣ 974 
Nyugat    Kelet 
♠ 64    ♠ 9852 
♥ AK10432   ♥ B9876 
♦ B5    ♦ 10 
♣ KD6   ♣ 1085 
  Dél 
  ♠ KD7 
  ♥ D 
  ♦ D8432 
  ♣ AB32 
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Partnerem az elsı ütésben választás elé került: kis treffje folytatásra biztat, a nyolcas 
persze lebeszél, de egy füst alatt kimagasít egy lapot a felvevınek a színben. Ez 
utóbbi történt, de valljuk be, ennek nem volt nagy jelentısége, mivel a pikkre 
mindenképpen el tudta dobni aduzás után a kırjét, tehát nagy jelentısége nem volt 
annak, hogy 11 vagy 12 ütést visz haza. Magas kır kezdés majd passzív folytatás 
után simán bukott volna a felvevı. 
Látható, hogy egyetlen gém teljesíthetı csak Észak – Délen: a 4 pikk, tíz magas 
lappal. 
 
A BM információi szerint öt asztalon játszották ezt a felvételt, 7-8 keresztpontért, függıen 
attól, hogy ütöttek-e szőrt. Az 5 káró csak ellenünk teljesült (-7.3), míg hat helyen simán 
(+5.7), két esetben kontrázva buktattak a védık (+7.8). 
 
 
A következı játszmában az apróbb (küzdelmi) licitfélreértésünk odavezetett, hogy 
ellenünk bellben teljesítették a mansgémet: 5 káró kontrázva egy szőrrel, -650. 
 
Azt hittem, a nehezén már túl vagyunk. Súlyosan tévedtem. 
 
Általános mansban Vinkler harmadik helyen abszolút forsz 2 treffel kezdett, amikor 
a következı lapokat tartva jöttem: 
 
♠ 8763 ♥ KD32 ♦ B742 ♣ 6. 
  
Lehetıségem lett volna kontrával mindkét nemes színemet bemutatni, de oly 
nagynak éreztem a különbséget a két szín minısége között, hogy inkább 2 kırrel 
szóltam közbe. Passz – 2 pikk – 3 szan. És most? 
 
Bár kissé gyanús volt, hogy miért nem kezdett passzos partnerem gyenge kettes 2 
pikkel, ami nálunk gyakorta ötös, mégis úgy gondoltam, az ellenfél esetleges 
szlemjének megakadályozásáért érdemes veszélyeket vállalni: teljesen naivan 4 
pikket mondtam. Amikor a tálca kontra – 5 kır – kontra licitekkel ért vissza hozzám, 
már biztos voltam a bajban. 
 

 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szalay  Lévai  Kotányi Vinkler 
  passz  passz  2 ♣ 
2 ♥  passz  2 ♠  3 szan 
4 ♠  kontra  5 ♥  kontra 
körpassz 
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 És nem is kellett csalódnom: 
 
 17. leosztás 

Osztó: Észak, általános mans 
 
  Észak 
  ♠ D954 
  ♥ B7 
  ♦ D106 
  ♣ 10982 
Nyugat    Kelet 
♠ 8763   ♠ AB10 
♥ KD32   ♥ 964 
♦ B742   ♦ 9853 
♣ 6    ♣ B74 
  Dél 
  ♠ K2 
  ♥ A1085 
  ♦ AK 
  ♣ AKD53 

 
Lévai az adu bubival kezdett, megadtam a pikk mélyimpasszt, és Vinkler 
következetesen a magas lapjait hívta: végül három adut és egy pikket vittem haza: 
hét bukás, -1700. Az általam vizionált szlem persze teljesíthetetlen, és minden más 
asztalon Észak – Dél 3 szant teljesített. Egy rekordot azonban sikerült elérni: a 
szkórgép alkalmazása óta nem hiszem, hogy ilyen egyedülállóan gyászos eredményt 
(-15.2 IMP) elért volna valaki. 
 
Azért nem adtuk fel: az ellenfél teljesíthetı bellgémje helyett megcsináltuk a 2 pikket 
a 18. leosztásban, de mielıtt boldogok lehettünk volna, egy terített szlem 
kihagyásával zártuk az oktávot. 
Kész szerencse, hogy vége lett az oktávnak, -25 IMP-vel. És tudják mit: ilyenkor is 
lehet szeretni a bridzset… 
 

 
Lévai János 
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Kassai ırjárat, avagy Pilátus a krédóban 
 
Huczka Hédi, Gyál 
 
 
Alapvetıen pihenni, kikapcsolódni és fotózni mentem Kassára. Azonban ez – enyhén 
szólva – nem egészen így alakult… Már rögtön a megérkezésemkor torkomban 
dobogott a szívem: 10 perccel a verseny kezdete elıtt hívott fel lapunk egyik 
szerkesztıje, hogy késni fog, és így a Sans Frontières – egy magyar és egy szlovák 
párból álló – csapatban helyettesítenem kellene, méghozzá az általam addig nem 
ismert Bárczy Tamás partnereként. 
 
Rendben, nyugtattam magam, pár parti nem a világ, mert persze a fejemben 
megszőnni nem akarón azért tovább lüktetett: „csak el ne csesszem, el ne 
csesszem”… 
 
Hála az égnek azonban viszonylag hamar sikerült a vérnyomásomat a normálisra 
visszaállítani, mert ilyen szerencsém férfipartnerrel talán még sosem volt: Tamás 
(nyilván Miskolcon ı is Benı) higgadtsága rám is átragadt, és kezdtem azt érezni, 
hogy nem történhet velem baj. És így is lett, képzeljék, nyertünk (!) 21-9-re. 
Fellélegeztem. Persze, mert akkor még nem sejtettem, hogy a megpróbáltatásaimnak 
még korántsem ez a vége. Ugyanis a második forduló elıtt (természetesen utolsó 
pillanatban) újabb telefon: újabb hat leosztás. Hogy mi történt? Kitalálták: újabb 
gyızelem. És megmondom ıszintén, nem ért meglepetésként, amikor a szerkesztı 
következı telefonja világossá tette számomra, hogy a fotómasina nyomkodása 
helyett még (ki tudja meddig) a kártyalapokat és az idegeimet győrhetem. És 
minthogy a nıi boszorkányos varázserıvel szemben a férfiak ugye tehetetlenek: a 
negyedik mérkızést már az egyes asztalon játszottuk. 
A szerkesztı természetesen pont akkor lépett a terembe, amikor éppen kihagytunk 
egy szlemet Tamással, na de ez a férfiak hatalma, gondoltam magamban, és azonnal 
át is akartam adni neki a helyem. Mire a „gonosz” mindenféle mondvacsinált 
okokkal (most érkezett, inna egy kávét, elszívna egy cigit; megjegyzem, látszik, hogy 
milyenek azok, akiknek nem kell majd gyereket szülniük) arra is rávett, hogy még 2 
leosztást játsszak. Szerencsére ebben semmi feladatom nem volt, és ezután már 
igazán boldogan adtam át a helyemet. Fotózhattam és kibicelhettem végre. 
 
Csapatuk (vagy most már mondhatom: csapatunk) az ötödik fordulóban, ahol 
lábamat kényelmesen kinyújtóztatva, immár kibicként szurkoltam az asztal mellett, a 
legerısebb szlovák egység ellen küzdött. Az alábbi játszma volt aznap az utolsó.  
 
Szalay lapja a következı volt Délen, és a tokon Észak – Dél volt pirossal olvasható: 
 
♠ DB3 ♥ KD2 ♦ AK73 ♣ B94. 
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A licit pedig: 
 
Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Filip  Bárczy T. Veleczky Szalay 
  passz  1 ♥   1 szan 
passz  2 ♦*  passz  2 ♥ 
passz  2 szan  passz  3 szan 
körpassz 
 
* transzfer kırre 
 

Filip a 11-es szabály szerint (felülrıl a negyedik) pikk kettessel kezdett. Ezt lehetett 
látni: 
  

Észak 
 ♠ 74 
 ♥A9653 
 ♦ B92 
 ♣ K105 
 
 
 
 
 
 Dél 
 ♠ DB3 
 ♥ KD2 
 ♦ AK73 
 ♣ B94 

 
Gyorsan peregtek az események eleinte: Veleczky ütött a királlyal, majd 
visszajátszotta a színt, melyet Nyugat vitt az ásszal, majd harmadszor is pikket 
hívott, melyre a felvevı treffet dobott az asztalról. Gyakorlatilag biztos volt a pikk 
egyenletes elosztása, és amennyiben a kır húz, akkor a kilencedik ütést vagy az esı 
káró dámával (mely nem tudom, mekkora esély pontosan, de nem tőnik soknak…) 
vagy a treff szín eltalálásával lehet megszerezni. Szalay lejátszotta a káró ászt (nem 
esett lábai elé a dáma!), és most a treff bubit hívta, Nyugat kicsit tett… 
 
Eltőnıdtem, hogy most mit fog csinálni: tízes vagy király? İ utólag persze holmi 
matematikai pluszesélyekrıl beszélve választotta az egyiket (Tényleg, vajon melyiket 
tette? Legyen ez rejtvény a kedves Olvasóinknak! Csak hogy én is adhassak 
másoknak „bridzsfeladatokat”… ☺ Válaszaikat pesti.bridzs@gmail.com címre 
várjuk), de nekem a mai napig az a meggyızıdésem, hogy ilyen eltalálós esetekre a 
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nıi intuíció is legalább olyan jó (magunk között: jobb☺) megoldást kínál, mint a 
matek. 
 
Na jó, azért vannak, amiket a hímek (is) tudnak: a teljesített bellgém 24-6-os 
gyızelemhez vezetett. Ezzel zárult a nap, és úgy éreztem, igazán megérdemelten 
térhetek pihenni. 
 
A szombati páros verseny után, amely kettıs magyar gyızelemmel zárult: Földi – 
Zöld aranyérem és Kalcsev – Grieger duó ezüst, eljött a vasárnap. Már majdnem azt 
gondoltam naivan, hogy szabadnapom lesz, amikor jött a már jól ismert hívás, hogy 
most a szerkesztı holmi sorompó miatt késik. Érdekes módon, szinte egyáltalán nem 
voltam ideges, bár hogy ne legyen most sem egyszerő, természetesen nem a „régi új” 
partneremmel, hanem ezúttal Gotthard Lászlóval játszhattam… Nem fogják elhinni, 
ismét boszorkányos gyızelem! Sajnos a befejezés mégsem sikerült ilyen jól: elfáradó 
szlovák – magyar csapatunk a dobogóról is lemaradt. 
 
Ám az ismert elvet kiterjesztve: nem feltétlenül a gyızelem, hanem a határtalan 
boldogsággal elegyített részvétel a fontos. Mert így utólag és magunk között 
bevallhatom, ez a csapatverseny eddigi rövidke bridzspályafutásom egyik 
legnagyobb élménye volt. És így legalább a csapatunk is hő maradt nevéhez: játék, 
valóban határok nélkül. ☺ 
 
 
 
 

 
Gotthard László és Huczka Hédi az egyes asztalon 
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IMP bajnokság 
Csepeli Miklós - Kuttner György  
 

Válogatóverseny 
 
 
Az éppen folyó IMP-bajnokság 3. keddi (I/A-I/B) játéknapjának 25. leosztásában, a 
mezıny zöme simán teljesítette a 3 szant.  
 

Osztó: Észak, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ KB10862 
  ♥ A1065 
  ♦ 43 
  ♣ K 
Nyugat    Kelet 
♠ D3    ♠ A975 
♥ B4    ♥ 98732 
♦ AKB872   ♦ 5 
♣ B53    ♣ 1064 
 

Dél 
  ♠ 4 
  ♥ KD 
  ♦ D1096 
  ♣ AD9872 

 
 
A színenként megszerezhetı ütésszám (hat treff, négy kör, két pikk és egy káró) 
komoly optimizmusra adott okot, de mint látni fogjuk, könnyelmőségekre mégsem 
jogosított. A BM kiegészítıje, egyfajta belsı informátora, a GIB elemzı program 3 
szant proponál, de csupán 9 ütést prognosztizál. Valóban, a kır kezdés „elvágja” a 
kezet az asztaltól, így a megszerezhetı ütések egy részérıl le kell mondanunk. Amint 
azonban a kiosztásban látható, a logikusan gondolkodó felvevı mindig fog kilencet 
ütni, hiszen a szükséges pikkütéseket csupán a szín Nyugatnál lévı rövid dámája 
esetén szerezheti meg. 
 
Feltőnı azonban, hogy a szkórgép Északot javasolja felvevınek. De erre érthetı 
okoknál fogva egyetlen asztalnál sem került sor. A három, közel indulóerıs kéz saját 
színét licitálta, mely folyamatot Dél az ellenfél színének biztos fogása birtokában 3 
szannal zárt. A fantáziátlan Nyugatok, akik nemhogy a válogatottba, de az újságba 
sem akarnak bekerülni, úgyis a felvevıt segítı kırrel vagy káróval indulnak majd… 
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Ha jobban megnézzük Nyugat lehetséges indulásait, érthetı válik a BM választása: a 
pikk hármas kezdésre Dél útelágaz(ód)áshoz érkezik. Amennyiben nem a megfelelı 
pikk figurát teszi az ütéshez, az elsı ötöt az ellenfél viszi haza.  
 
Megítélésünk szerint Dél, helyes elemzéssel, megoldhatja a feladatot. Jó ellenfél 
ugyanis csak akkor hívja (különösen IMP-versenyen) az ellenfél színét, ha reális 
játékkal a felvétel nem buktatható. A Biztos Beütés Birtokában (3B, a 3T rokona) 
inkább kezd a sajátjával. Ennek alapján, ha egyáltalán van figura Nyugatnál, az 
nınemő: a dáma lesz. 
 
A felvezetésbıl már látható, hogy amennyiben a szkórgép javaslatával ellentétben 
Dél lesz a felvevı, egyáltalán nem mindegy ki az ellenfél. A teljes mezınybıl ketten, 
Honti László és Winkler Gábor, mindketten sokszoros válogatottak, a pikk hármassal 
indultak. 
 
Naná, hogy ellenünk!  
 

 
Sikeres indulás után: Honti László 
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IMP páros 
 
Bozzai Bence 
 

6:0, avagy a (le)húzó szín 
 
 
Az utóbbi idıben egyre erıteljesebben úgy érzem, hogy az IMP páros (vagy az ilyen 
értékeléső csapatverseny) való nekem, nem pedig az MP páros: sokkal pihentetıbb, 
nem kell minden leosztás minden ütésére görcsösen odafigyelnem. Amikor azonban 
tétje van, azt – úgy vélem – felismerem. Vagy nem, mint az alábbi példa is mutatja. 
 
A mostani IMP bajnokság egyik hétfıjén szant kellett játszanom: 
 

Harmadik játéknap 30. leosztás 
 Osztó: Kelet, általános mans (az eredetihez képest elforgatva!) 

 
Nyugat 

 ♠ 9 
 ♥ D1086 
 ♦ B 
 ♣ AKDB1073 
 
 
 
 
 
 Kelet 
 ♠ 108732 
 ♥ A75 
 ♦ AKD97 
 ♣ – 

 
 
Partnerem, Hoffmann Tamás 1 treff indulására 1 pikket mondtam, az ı kissé óvatos 2 
treffjére (egyes tanáraim szerint ennyi ütéssel már 2 kır vagy 3 treff sokkal jobb 
mondás) a mesterséges, gémig kényszerítı 2 káróval folytattam. Tamás természetes 2 
kırje után 3 szannal zártam a licitet. 
 
Az indulás a kır kettes (harmadik vagy ötödik egy figurás színbıl) volt. Éppen azon 
gondolkoztam, hogy melyik lapot tegyem az asztalról, amikor a partnerem viccesen 
a treff hetest – jelezve, hogy mennyi is van neki – a többihez képest 90 fokkal 
elfordította. (Az ilyeneket nem is olyan régen jó viccnek tartottam, de amióta zsőri 
vagyok, pontosan tudom, hogy bár nem büntethetı, de szabálytalan: mivel valakinek 
elvonhatja a figyelmét a játéktól.) 
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És annak ellenére, hogy korábban ez gyakorta hasznos segítség volt (bár általában 
meg szoktam számolni, hány lap volt a színbıl), most pont az ellentétes hatást érte el 
vele: ha hét darab a treff, akkor az hét ütés ugye; a két piros ásszal együtt az 
pontosan kilenc. Innen már annyira nem foglalkoztatott, hogy melyik lapot is 
játsszam ki az asztalról, hisz ahogyan a bevezetıben is hangsúlyoztam, a parti biztos, 
a szőrök meg nem az én világom. 
Legyen akkor a tízes, gondoltam: bubi-ász. Asztalra a káró bubival. Már éppen 
teríteni készültem, amikor a treff ászba legnagyobb megrökönyödésemre balról sem 
tettek. 
 
A jobb oldali ellenfelem mosolyogni kezdett (szintén szabálytalan, de érthetı: 
magamnak kerestem a bajt), én meg csak újra és újraszámoltam, alig akartam elhinni, 
hogy ez a szín bizony nem húz (!) – azóta, ha rémekrıl álmodom, akkor a félelmetes 
szörny helyett egy hatodlagos kilences szokott az ellenfelem lenni, akivel meg kell 
küzdeni, persze egy számomra reménytelen csatában. 
A megrázó felismerés után természetesen még próbálkoztam: elkezdtem lehívni a 
treffeket, miközben a kezembıl káró figurákat dobtam. Megpróbáltam úgy tenni, 
mint aki biztos a dolgában, de természetesen az ellenfelek nem dobták el se a magas 
pikkjeiket, se a kır királyt, így hát (meg)buktam. Nem lett enyém a királylány.  
 
Nem én voltam persze az egyetlen bukott lovag a mezınyben, de ez nem enyhítette 
nagyon bánatom. Sokat és sokszor hallottam, hogy a jó bridzs (egyik) titka az, hogy 
felkészülünk a 4-1-es, esetleg az 5-0 aduelosztásra is. Most pontosan a 6-0-s treffel 
kellett volna foglalkoznom. Ebben az esetben nagyon fontos eltalálnom, hogy király 
vagy bubi mellıl indultak, és valljuk be magunknak: nem sokkal esélyesebb, hogy 
valaki (különösen az ellenfél tıle balra licitált színében) inkább királyvezetéső, mint 
bubis színbıl kezd? 
 
Más asztalokon is érdekes volt ez a játszma: egy páros elmondása szerint 6 treffet 
játszott  és pikk ász indulás majd folytatás után terített az alábbi kommentárral: 
 

– Teljesítek, ha csak az adu nem 6-0. 
 
Benne legalább felmerült a kétely. 
 

A BM információi szerint a szélsıséges elemekkel csak ketten vették fel sikeresen a harcot, 7,4 
keresztpontért. Heten buktak (-2,2 IMP), igaz kettejüknél 4 szan volt a felvétel. Egy asztalon 
a hálás ellenfél a másik vonalon 4 káróval kísérletezett zavart kelteni. Kontrázott négy bukás, 
12,4 pontért. 
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A teljes kiosztás pedig az alábbi volt: 
 

Osztó: Kelet, általános mans 
 
  Észak 
  ♠ KDB6 
  ♥ K9432 
  ♦ 10854 
  ♣ – 
Nyugat    Kelet 
♠ 108732   ♠ 9 
♥ A75    ♥ D1086 
♦ AKD97   ♦ B 
♣ –    ♣ AKDB1073 
  Dél 
  ♠ A54 
  ♥ B 
  ♦ 632 
  ♣ 986542 

 
 
 
 

 
Szlovák – magyar egyeztetés 
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Visszapillantó 
 
Csipka Szilvia     

 

Út a döntıig 
 
 
 
Csapatunk göröngyös úton jutott döntıbe a Bad Griesbachban lebonyolított I. Lajos 
király kupán: az elsı csoportmérkızésen válogatottunk 25-4-re kapott ki a dán 
csapattól. Errıl a mérkızésrıl két okból sem szeretnék írni: egyrészt a döntıben 
visszavágtunk a dán lányoknak, másrészt mi partnernımmel ezen az összecsapáson 
nem szerepeltünk, és amint tudják: csapattársakról vagy jót vagy semmit… 
 
A második fordulóban a címvédı horvátokkal találkoztunk és néhány unalmas 
töredék után az alábbi leosztás adta meg az alaphangot: 
 

 
7. leosztás 
Osztó: Dél, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ AKB865 
  ♥ – 
  ♦ DB1087 
  ♣ 106 
 
Nyugat    Kelet 
♠ D10432   ♠ 97 
♥ 532    ♥ KDB986 
♦ K    ♦ A2 
♣ A875   ♣ DB2 
 
  Dél 
  ♠ – 
  ♥ A1074 
  ♦ 96543 
  ♣ K943 
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A zárt teremben Nyárádiék ellen Észak 1 pikk indulása után közbeszóltak 2 kırrel, 
majd Észak 2 pikkel zárt. A természetes kır király indulásra a felvevı kirövidült, 
végül a kır ász mellett csak öt adujával tudott ütni. Két bukás és ezzel 200 pont 
nekünk. 
 
Nálunk sokkal kalandosabb volt a licit: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Csipka  Pecina  Mezei  Ruso 
passz  passz  1 ♠  2 ♥    
kontra  3 ♥  5 ♦  5 ♥ 
kontra  körpassz 

 
 
 
Három bukás, itt már 800 pont és 14 IMP. A mérkızésen még háromszor írtunk 
nagyot: kétszer is elıfordult, hogy mi teljesítettünk egy 3 szant, míg ellenfeleink 
bukták. Az utolsó leosztásban pedig mindkét asztalon szlemet buktak:  
 

16. leosztás 
Osztó: Nyugat, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ 873 
  ♥ B986 
  ♦ A75 
  ♣ K87 
Nyugat    Kelet 
♠ AKB106   ♠ D954 
♥ K10752   ♥ AD3 
♦ B10    ♦ D8632 
♣ 5    ♣ 2 
  Dél 
  ♠ 2 
  ♥ 4 
  ♦ K94 
  ♣ ADB109643 
 

Nálunk a licit: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Pecina  Mezei  Ruso  Csipka   
1 ♠  passz  3 ♦*  5 ♣ 
5 ♠  6 ♣  6 ♠  körpassz  
 
* erıs pikk emelés 
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Ellenünk a 6 pikkben kettıt (valamiért, lehet, hogy kegyeleti okokból ezt nem 
kontráztuk meg sajnos), míg Ibolyáék ellen a kontrázott 6 treffben szintén kettıt: 200 
+ 300 = 500, 11 IMP. A mérkızést 23-7-re nyertük. Hála annak, hogy a dánok az 
olaszokat is megverték 20-10-re, úgy kezdhettük a mindent eldöntı csatát a taljánok 
ellen, hogy bár nem álltunk még átlagon (27 pontunk volt ekkor), egy döntetlen már 
elég volt az elıdöntıhöz. 
 
A BBO által is közvetített mérkızésen a célt, ha nem is könnyen, de elértük. 
 
A vezetést a 3. leosztásban szereztük meg: 
 

Osztó: Dél, Kelet – Nyugat bellben 
 
  Észak 
  ♠ KD10984 
  ♥ D2 
  ♦ AD 
  ♣ 642 
Nyugat    Kelet 
♠ 52    ♠ AB76 
♥ B107   ♥ AK943 
♦ 109742   ♦ K 
♣ AB7    ♣ D98 
  Dél 
  ♠ 3 
  ♥ 865 
  ♦ B8653 
  ♣ K1053 

 
Nyílt terem: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Paoluzi Mezei  Saccavini Csipka 
passz  passz  1 ♠  2 ♥    
passz  3 ♥  passz  4 ♥ 
körpassz   

 
Zárt terem:  
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Zalai  Olivieri Hegedüs Arrigoni 
passz  passz  1 ♠  kontra   
passz  2 ♦  2 ♠  körpassz 
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A zárt teremben Arrigoni a „régi” olasz stílusnak megfelelıen kontrával kezdett, így 
aztán nem lelték meg a kır színüket. Orsi természetesen nem teljesíthette a 2 pikket, 
de ugye mansban tucatja 600. És nem is lehetett volna tucatnyit bukni, hazavitt hat 
ütést, -100. 
 
Nekem úgy tanították, hogy ilyen lapokkal (ami egy szingli királlyal 17 pont, és 
olyan színnel, amelynek a minısége nem elég jó arra, hogy késıbb önállóan 
licitáljam) nem kontrával kell kezdeni, és Kati bátor emelése után természetesen 
gémet mondtam. Impasszokban mindig is erıs voltam: egyiket adtam a másik után, 
miközben pikket is loptam asztalon, és hamarosan a tizenegy ütésért 650 pontot 
könyvelhettünk el. 
Már zsebben éreztük a gyızelmet, azonban az olaszokat errıl nem értesítette senki: 
 

 
15. leosztás  
Osztó: Dél, Észak – Dél bellben 
 
  Észak 
  ♠ 106 
  ♥ 6 
  ♦ AD109865 
  ♣ D92 
 
Nyugat    Kelet 
♠ 984    ♠ AB 
♥ DB1054   ♥ A973 
♦ B    ♦ 743 
♣ K1073   ♣ A854 
 
  Dél 
  ♠ KD7532 
  ♥ K82 
  ♦ K2 
  ♣ B6 

 
 
 
Nyílt terem: 

 
Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Paoluzi Mezei  Saccavini Csipka 
1 ♠  passz  1 szan  kontra 
2 ♠  3 ♥  3 ♠  körpassz 
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Zárt terem: 

 
Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Zalai  Olivieri Hegedüs Arrigoni 
1 ♠  passz  1 szan  kontra 
2 ♠  kontra* rekontra 3 ♣ 
passz  3 ♥  3 ♠  passz   
passz  4 ♣  passz  4 ♥ 
passz  passz  4 ♠  passz 
passz  kontra  körpassz 

 
 
Nálunk békés leosztásnak tőnt: a kır dáma kezdés után csekély esély van a 3 pikk 
elbuktatására. Legfeljebb egy-egy nemes ász és két treff. Talán a kárólopás segíthet! 
Tehát kis káró vissza, és a pikk ász után újra káró. Éljen, ellopta, egy bukás, és 
nagyon örültünk neki! A másik asztalon Orsi azt gondolta, ezzel a lappal Ági 
kontrázott volna (képzeljük el, hogy pikk ásza van Délnek a kır király helyett: a 4 
pikk terített!). A vége három bukás lett, míg nálunk csak egy: 100-800, -12 IMP. De ez 
legfeljebb szépségtapasz volt ellenfeleinknek, mert 16-14-re mi nyertünk és 
készülhettünk a másik csoportot megnyerı lengyelek elleni elıdöntıre. 
 
Elıdöntı 
 
A jó nevekbıl álló lengyel csapat nem talált fogást rajtunk. Legnagyobb írásuk 7 IMP 
volt, míg mi háromszor is 10 pont felett szereztünk. 
Ebbıl a két érdekesebb: 
 

4. leosztás 
Osztó: Nyugat, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ K83 
  ♥ 1074 
  ♦ 876 
  ♣ DB43 
Nyugat    Kelet 
♠ D9652   ♠ B74 
♥ ADB5   ♥ K8 
♦ A105   ♦ KDB932 
♣ K    ♣ 62 
  Dél 
  ♠ A10 
  ♥ 9632 
  ♦ 4 
  ♣ A109875 
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Általában mindenki, így mi is teljesítettük a 4 pikket treff dáma kezdésre. Orsi 
Északon a káró hatossal kezdett, amire a lengyel felvevı elbukta gémet. 
 
Az elsı fordulótól eltekintve általában sikeresek voltak a küzdelmi döntéseink, az 
elıdöntıben sem volt ez másképpen: 
 
7. leosztás 
 

Osztó: Dél, általános bell 
 
  Észak 
  ♠ AKD865 
  ♥ D3 
  ♦ B8765 
  ♣ – 
Nyugat    Kelet 
♠ B103   ♠ 74 
♥ 97    ♥ AKB102 
♦ A4    ♦ K 
♣ AK9843   ♣ B10762 
  Dél 
  ♠ 92 
  ♥ 8654 
  ♦ D10932 
  ♣ D5 

 
 
Nálunk az alábbi licit folyt: 
 

Dél  Nyugat Észak  Kelet 
Zmuda Mezei  Weselowska Csipka 
passz  1 ♣  1 ♠  2 ♥ 
passz  3 ♥  4 ♦  4 ♥ 

 5 ♦  kontra  körpassz 
 
 
Orsi és Ági hagyták a lengyelek 5 treffjét. Észak két magas pikk után folytatta a színt, 
és Ági felüllopta az asztalt: + 100. 
 
Ellenünk a lengyelek – az addigi ellenjátékok fényében nem alaptalanul – nem bíztak 
magukban és mentettek 5 káróval. Nem véletlenül tartják azt, hogy az 500 egál 



PESTI BRIDZSLAPOK ♦ 2009. május 14. 
 

 38 

bellben nem jó mentés: ha teljesült volna a gém, csak kis veszteség, míg bukó gém 
ellen -12 IMP, ahogy most is esett. 
Mi úgy jöttünk ki errıl a meccsrıl, hogy nincs igazán jó partink, buktunk háromszor 
is. Felálltunk, és azt mondtam partneremnek, itt csak a vakszerencse, illetve mesés 
partnereink segíthetnek. És láss csodát! A mérkızés végeredménye 57-23 lett a 
javunkra, így a döntıben folytathattuk. Az ismert végeredménnyel. ☺ 
 
 
 
 

 
A gyıztes csapat a megnyitón: Csipka, Mezei, Nyárádi Gabi és Ibolya, Hegedüs, Zalai 
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Orákulum 
Gulyás Dániel 
 

A GPI jelenti        
 
 
 
A Gömb múltkori remek tippjei után (a földvári versenyen számtalan helyezettet 
sikerült „betippelni” a dobogóra, többek között a csapatverseny második és 
harmadik helyezettjét!), ezúttal (végre!) elıretekintünk az IMP bajnokságra, amely 
éppen túl van félidején, valamint igyekszünk a Bonni Nemzetek Kupájára is 
megbízható elırejelzést adni. 
 
Az IMP bajnokságon kezd kikristályosodni az élmezıny, az elsı kezd elhúzni, de a 
mögötte lévık összesőrősödtek, a második és a nyolcadik közt alig 30 IMP van, még 
bárki odaérhet a dobogóra. Ezek alapján leginkább az elsı 8-10 páros rangadóit 
vesszük górcsı alá (zárójelben a jelenlegi helyezés). 
 
Mivel újságunk most kéthetente jelenik meg, ezért mindjárt egy újabb héttel 
elıretekintünk, bár a versenyforma miatt kicsit ködösebbek a leendı eredmények. 
 
Bartisék (8) Aczélékkal (2) és Bárczyékkal (10) mérkıznek, bár a helyezési számok 
addigra akár alaposan megváltozhatnak, ismerve a játékosok stílusát. Rendre +17, 
illetve -12 lesz az eredményük. 
 
Hatalmas rangadó lesz Winklerék (1) és Szalkáék (4) közt, szélsıséges eredmény 
esetén akár a bajnokság is – szinte – eldılhet. Meglepı módon Szalka vagdalkozó 
stílusa nem fekszik Homonnaynak, ezért a vendégek fognak gyızni jelentıs 
arányban, a Gömb szerint ez akár 19 IMP is lehet. Tanulság: nem szabad bellgémeket 
beletömni! 
 
A vezetıkkel egy körben van a szintén jól álló Szilágyi – Zöld páros is, ezért nekik is 
ezek a rangadóik, mint Winkleréknek. 
Itt várható Szilágyiék (7) és Szalkáék (4) mérkızése, a nagy csatában kissé megfáradt 
vendégek nem tudnak ellenállni Szilágyiék nyugodt stílusának, és kis arányú 
vereséget szenvednek, 4 IMP-vel. 
 
Ugyancsak rangadó lehet Kotányiék (5) és Ormayék (11) közt. Utóbbiak a táblázat 
alapján könnyebbnek tőnı ellenfeleket kaptak ezen a héten, azonban nem tudták 
tartani „pontgyőjtı” formájukat, a harmadik helyrıl visszaestek. A Gömb fortyogni 
kezd, ha eredményt várok tıle ezen a meccsen, elég legyen annyi, hogy izgalmas 
lesz, de a végén az egyik fél nagy arányban gyız… Kuttnerék (9) is mérkıznek 
Ormayékkal (11), a felsıházi helyekért folyik majd a küzdelem. Kuttnerék felfelé 
ívelnek (+53), míg Ormayék -47je ellenkezı trendet mutat. Ennek megfelelıen a 
hazaiak nyerik ezt a rangadót, 11 IMP-vel. 
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Jövı hét végén játsszák a Magyar Kupa elıdöntıit és döntıjét is (amelyet a BBO 
közvetít!), ebben az ügyben is a Gömbömhöz fordultam. 
 
Elastron – Izobau/Nagykanizsa: Még nem játszották le az egyik negyeddöntıt, ezért 
ebben az elıdöntıben egyelıre három csapat szerepel. A semleges nézık persze 
izgalmakat várnak egy ilyen szintő meccsen, de sajnos, az esélyek erısen a gumis 
fiúk mellett szólnak. Nincs kizárva az sem, hogy még az összes leosztásra sem lesz 
szükség… A Gömb szerint sima 1-es. 
 
Gamax – Szalay: Sokak szerint elırehozott döntı ez, mindkét csapat tele 
közelmúltbeli és jelenlegi válogatott játékosokkal. Rendkívül szoros presztízscsata 
várható, a pillanatnyi forma dönt majd. A Gömb szerint a bonni sikereken 
fellelkesült Szalay csapat hozza el ezt a pálmát, majd végül a döntıben is 
diadalmaskodik. A Gamax-nak idén be kell érnie a harmadik hellyel. 
 
Idén is meghívást kapott a szokásos évi Bonni Nemzetek Kupájára a magyar férfi 
válogatott, akik kissé a jövıbe tekintı összeállítással próbálkoznak (rokon lelkek!). 
Hazánk képviseletében idén a szerkesztınk nélküli Szalay csapat (Dumbovich –
Gotthard és Bárczy – Trenka) veszi fel az erıs mezınnyel  a küzdelmet, miközben a 
nemzeközi szaksajtót az NTC (non traveling captain) tudósítja Budapestrıl. Mint 
minden évben, most is sok csapat „kísérleti” összeállítással próbálkozik, az ismert 
nevek alapján a legerısebbnek az angol (Townsend – Gold, Hackett bros), a lengyel 
(Jagniewski – Kwieczien, Pazur – Zawislak) és a német egyes számú csapat (Elinescu 
– Wladow, Gromöller – Kirmse, Piekarek – Smirnov) tőnik. Mi természetesen az 
esélyesek közt tartjuk számon a magyar csapatot is. 
 
Mivel a Gömb nehezen lát ilyen messzire, legyen elég annyi, hogy Gromöller túl sok 
sört iszik meg a vacsoraszünetben, Hackették szokás szerint kicsit random játéka 
ezúttal megbosszulja magát, és így a döntıt a lengyel és a magyar csapat vívja majd! 
Csak ezúttal nehogy túl sok zacher torta legyen… 
 
Hogy ki nyer, azt pedig tessék megtekinteni a BBO-n (május 20-21)! 
 
 
 

♦ ♦ ♦ 
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