
Heti hírmondó

Várday  András  és  Pusztai  Péter.  Akkor
még  diákok,  ma  már  felnőttek.  Régóta
megvan ez a kép, ám mindig átugrottam,
mert  távolinak  tűnt.  De  karácsony  előtt
megjelent a másik két srác is (Botond és
András),  így  a  kérdés  eldőlt.  Ők  voltak
négyen a Révais diákok, akik nemcsak a
fiatalságukat és a bohémságukat, hanem a
játéktudásukat is elhozták a klubba.
Szeretnénk,  ha  mindannyian  gyakrabban
jönnének, a Bekő lányokkal és Bencével
egyetemben.

A múlt heti feladvány: A felvétel 7NT. Dél a felvevő. Nyugat a pikk bubival indul (ígéri a tízest).

7NT-t játszani mindig intenzív izgalommal párosul, de ilyenkor nem árt a fokozott óvatosság sem.
Az ilyen leosztásokban a legapróbb részletekre is figyelni kell. Könnyelmű lenne kijelenteni, hogy
nincs itt semmi probléma, mert van egy pikk, két kőr, illetve öt-öt minor ütés (összesen 13), ha a
káró nem 4-0 (90,4%), a treff pedig nem 5-1, vagy 6-0 (84%). Ez közel 76%, ennél jobb megoldás
nem létezik. Ha viszont a két szín nem oszlik, akkor a fejünkben fog a rózsaszín köd...
Tegyük fel, hogy ütünk a pikk ásszal és az érdektelen kőr ötöst dobjuk rá. Már el is buktuk. Amikor
ugyanis kipróbáljuk a kárót, azt vesszük észre, hogy a szín elosztása 3-1, és nem szingli bubival. Ez
persze nem érhetne minket váratlanul, mert a 3-1 valószínűsége 49,7%. A probléma pedig az, hogy
blokkol  a  szín,  mert  Dél  legkisebb lapja  is  nagyobb,  mint  az  AKQ melletti  négyes  és  hármas.
Természetesen ezt a problémát úgy lehet orvosolni, ha elsőre Dél kezéből kárót dobunk a pikk ászra.

A jó megfejtést beküldők névsora – időrendben: Kotányi Balázs, Zombori Gyuri, Csurák Babi, Cserjési Gábor,
Fekete Szabolcs, Komjáthy István, Farkasréti Ágnes, Biborka Tamás.
Ők biztosan nem felejtik el ezt a manővert, de remélem, hogy azok sem, akik csak most olvasták.
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Vissza a jövőbe!

Év végén, újév elején kisebb, sőt nagyobb fogadalmakat is szoktunk
tenni, amelyeket vagy betartunk, vagy nem. Egy pillanatra megállunk,
és a jövőről is el szoktunk gondolkodni. Elgondolkoztál-e már azon,
milyen lesz a bridzs sok-sok év múlva? Ha nem, akkor itt egy példa.
Marty McFly és az őrült tudós hozta, kifejezetten az én kérésemre.
Időpont: 2273.01.04.
Helyszín: Las Vegas (Kína)
A nemzeti csapatverseny döntője

Mielőtt folytatnád az olvasást, nézd át alaposan, hogy
el tudnád-e buktatni a 4♥-t!

Az egyeztetésnél:

- 4♥ = +620. - mondta a Dél helyén játszó John Vang.
- 4♥ -1 +100. - válaszolta a másik asztalon Nyugat helyén ülő Zhou Li.
- Az meg hogy lehet? - John.
- Könnyen. Treff lopással. - Zhou.
- Mesélj! Nekem treff indulás volt. Ütöttem az ásszal, adut hívtam. Kelet treffet hívott vissza, de magasan loptam.
Utána már csak le kellett aduznom. Nem volt problémám. - John.
-  Igen,  igen.  Nyugat  jól  indult,  legalábbis  ezt  mondták  volna  2-300 évvel  ezelőtt.  Én úgy gondoltam,  hogy
hiábavaló treff lopással próbálkozni, ezért inkább káróban próbálkoztam lopással. A káró ásszal indultam, majd
folytattam a színt. - Zhou.
- Mi van? Nincs is káró lopás. - John.
- Az igaz, de azt az illúziót keltettem a felvevőben. - Zhou.
- Hogyan játszanád felvevőként? - folytatta.
- Az igazat megvallva, valószínűleg elbuknám én is, mert a treff ász-királyra megpróbálnám eldobni a kárómat.
De téged ismerlek, ellened talán nem... Legközelebb biztosan nem. - John.
- Én teljesítettem volna, de csak jó játékos ellen. A bridzs hőskorában még a bajnokok is egyenesen gondolkodtak.
A mi generációnk legjobbjai már eggyel tovább, a felvevő fejével is. - Zhou.
Örülök, hogy veled vagyok egy csapatban! - zárta John a beszélgetést.

A versenyt természetesen magabiztosan nyerték.
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Egy újabb kép, most négy szereplővel. Hármat biztosan ismer mindenki, a negyedik viszont régóta nem Győrben
él. Kik lehetnek?
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Tegnap voltunk utoljára az Amstel Hattyú Fogadóban. A három alkalom közül nekem ez tetszett a legjobban.
Ennek pedig egyetlen oka volt, nem kellett a távgyaloglás VB-re készülnöm, ha el akartam jutni a pisildébe. Jövő
héttől újra Zöldfa, újra Laci, vagy legyen bárki is a pult mögött. Öregesen már ragaszkodik az ember a megszokott
dolgaihoz.
26 párral, 13 asztalon játszottunk. A 39 leosztásból mindenki 30-at játszott. Egészen gördülékeny volt a játék, nem
sokon múlott, hogy 33 parti is belefért volna.

A dobogósok:

Az átlag felettiek:
1 63.15% Both Z - Marosi Á
2 61.85% Balogh Sz - Biborka T
3 61.30% Sörös E - Vanyus G
4 60.93% Gyarmathy E - Vétek L
5 57.04% Horváth P - Kovács I
6 56.85% Cserjési G - Zalka J
7 54.81% Fülöp G - Jakatics M
8 54.07% Baji M - Hájos L
9 52.41% Laki B - Ligeti L
10 52.22% Fekete Sz - Komlós Zs
11 50.74% Bekőné M - Bekő J
12 50.37% Farkasréti Á - Tóvári A

Árpi és Zoli behúzta az év első versenyét. Rég láttam őket a dobogó tetején, szerintem ők is magukat. A harmadik
helyre a blöffkirálynő ért oda Gáborral. Edit nyilván nem haragszik, de annyira jó volt a múlt hét leosztása, hogy
még mindig emlegetem. Nem mellesleg K. Balázs is írta, hogy tetszett neki a parti. A további helyezettek között
sajnos nem látok olyan párt, aki mostanában ne játszott volna az A csoportban. A legközelebb ehhez Kovács Tibor
és Temesi Karcsi volt, akik épp csak elmaradtak az 50%-tól. Gratulálunk minden helyezettnek!

Köszönjük Gyurinak az értékelést, illetve
a szkórlapok feltöltését!

(Még  a  manók  is  örömtáncot  járnak  a
tiszteletére...)

Kulcs a fejlődéshez 4 42. szám 2023.01.04.

https://5e50c76011.cbaul-cdnwnd.com/d9576f23ff8ca74ee0abadffc7766256/200001895-6947069472/230103%20Szk%C3%B3rok001.pdf


Heti hírmondó

Olyan érzésem volt tegnap a játék alatt, amire nem is emlékszem,
hogy lett volna már a győri klubban. Rendkívül sok olyan leosztás
volt, ami legalább egy kézben siként tartalmazott. Megszámoltam,
10 volt. A választott partiban pedig három lapban is volt egy-egy
színhiány. Néhány számadat annak érzékeltetésére, hogy milyen
extrém volt a tegnapi nap – kézzel osztva: 
5% az esélye, hogy egy leosztásban sikén van. (39-ből csak 2)
33% az esélye, hogy egy leosztásban szingli van.
14,3% az esélye, hogy egy leosztásban hatos szín van.
 3,4% az esélye, hogy egy leosztásban hetes szín van.

Ez volt a 20. parti. Nálunk ez történt:

Gábor bsz Edit Tamás  
Észak Kelet Dél Nyugat

1♦
4♥ dbl vége

Gábor 4♥ licitjébe nehéz lenne belekötni. Az én kontrámnak a 4♠
volt az alternatívája. Nem akartam, mert ha a kontrára 5♦-t kapok,
még  a  szlemet  is  bemondtam  volna.  Mindazonáltal  a  felvétel
kettőt bukott, senki nem hibázott. Edit csak megfigyelő volt, nem
volt esélye blöffölni...

Nézük a többi színt! Ahogy majd később látható lesz, nem kell, hogy tele legyen a gatya, ha az aduelosztás netán
túl extrém lenne.
A 4♠ benne van, sőt ha Kelet a kőr ászra treffet dob, akkor még szűr is van, mert a felvevő csak két adut ad ki
pontos játékkal. A NEXT gomb nyomkodásával: https://tinyurl.com/2pn873pr
Egy helyen 6♦ volt a felvétel. Az is benne van minden indulásra. https://tinyurl.com/2nx9wnyu

A szkórlap:
É-D               K-NY                                            É-D         K-NY
7 7 4♥* 800
6 5 4♥* 500
5 3 4♠* 200
4 1 4♠ 620
3 12 5♥* 500 (a szkórlapon kontra nélkül szerepel)
2 10 4♠ 620
1 8 5♠* 500
13 6 4♥* 500
12 4 6♦* 200
11 2 4♠ 400 (a szkórlapon K-NY vonalnak írva)

Még egyszer kérek mindenkit, hogy az adminisztrációja pontos és olvasható legyen. Köszönöm.
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Az 1938-as EB összefoglalója tíz részben olvasható itt, a Heti hírmondóban (Nagyiván Gábor tollából 2021-ben)

Bridzs Európa-bajnokság, Oslo, 1938 (előzmények-1)

A 7. Bridzs Európa-bajnokságot 1938-ban rendezték meg a norvégiai Oslóban. Az 1930-as években volt a magyar
bridzs aranykora,  mert  1934-ben Európa-bajnok,  1935-ben,  1936-ban és  1937-ben ezüstérmes lett  a  magyar
bridzsválogatott, Kovács László-Pór Andor pedig világbajnokságot nyert párosban. Ezek után készülhettünk az
1938-as EB-re. Persze a fenti felsorolás nem teljes, mert ezeken kívül még számos kiváló eredményt értek el női és
férfi  játékosaink a nemzetközi porondon. Az 1934-es bécsi EB-ről és az 1937-es budapesti  világbajnokságról
részletesen beszámolt a Bridzsélet, de az 1938-as EB-ről eddig nagyon kevés szó esett, szinte elfelejtődött. Ennek
főleg az volt  az oka,  hogy 1938-ban három hónap után teljesen váratlanul megszűnt a Magyar Bridzsélet,  a
Magyar  Bridzs  Szövetség  hivatalos  lapja.  Annak  ellenére,  hogy  1937  decemberétől  olyan  nagy  kvalitású
szakemberek vették át az irányítást, mint Darvas Róbert, Ferenczy György és Ottlik Géza. 
A napi- és hetilapok bridzsrovatai persze nem álltak le, de a világháború utáni kommunista érában túl sok írásos
anyaghoz nem lehetett hozzáférni, ráadásul a papír alapú dokumentumok keresése, kutatása éveket vett volna
igénybe.  Ezért  nem csoda,  hogy  az  1938-as  Európa-bajnokság  egyre  inkább  halványodni  kezdett,  és  83  év
elteltével már egyre nehezebb rekonstruálni. A főszereplőknél pedig már nem tudunk érdeklődni, hiszen ők régóta
az égi versenyeken játszanak. Hogy mégis megidézzük e szép napokat, annak a szándékon kívül az is az oka, hogy
segítségünkre sietett a digitalizálás és az internet. 

Ottlik Géza köszöntője a Bridzséletben

Az  1937-es  budapesti  világbajnokságon elért  harmadik  hely  a  magyar  csapat  és  a  közvélemény  számára  is
kudarcnak számított, mert az 1934-es „aranycsapatból” Leitner Ferenc kivételével mindenki játszott. Talán ez
lehetett  az  oka  annak  is,  hogy  a  válogatottat  adó  világhírű  FÉSZEK az  1937.  november  22-én  befejeződő
csapatbajnokságon nem szerepelt jól. Játékosai közül Alpár Imre és Keleti Andor nem is vállalták a játékot. A
csapatba  kerülő  „új  FÉSZEK-tag,  Zichy  Ede  gróf  azonban  minden  tekintetben  beváltotta  a  hozzá  fűzött
reményeket” – írja a szaklap. 
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A Pesti Napló már az 1937. évi bajnokság októberi szakaszában piszkálni kezdi a FÉSZEK Klubot: „Feltűnő az
eredmények közt a tavalyi bajnokcsapat, a FÉSZEK gyenge szereplése. Eddig egy döntetlent, egy félgyőzelmet
aratott, most pedig félvereséget ért el a Dunásokkal szemben. Igaz, hogy két válogatott játékosuk, Alpár és Keleti
eddig nem játszott,  de a kitűnő gróf  Zichyvel  kiegészített  csapat  így is  jobb eredményeket  érhetne el.  Külön
pikantériája a dolognak, hogy Alpárnak semmi oka sincs arra, hogy távol tartsa magát a meccsektől. Sokan úgy
vélik,  ez  az  egyébként  nagyszerű  játékos  –  primadonnáskodik.  Kéreti  magát.  Ami  annál  feltűnőbb,  mert
»forgóban« gyakran látható a bridzsasztal mellett.  Márpedig ha valóban nagyon el van foglalva, mért játszik
versenyen kívül? Ha meg ráér, mért nem segít csapatán! Amíg még lehet.” 
Az 1937. évi bajnoki címet a Darvas Róbert, Ferenczy György, Szerviczky György, Widder Lajos összeállítású
Országos Magyar Bridge Club (OMBC) nyerte meg, tehát feltűntek a trónkövetelők. Ezért Pétery Jenő szövetségi
kapitány  nem  volt  könnyű  helyzetben,  amikor  döntenie  kellett  az  1938-as  EB-re  készülő  magyar  csapat
összeállításáról. A régiek vagy az újak? Ez volt a kérdés. Az EB indulási szándékot persze közölni kellett, de a
játékosokat jóval később, a verseny előtt pár héttel kellett csak megnevezni, ezért idő volt még bőven. És Pétery a
döntést nem kapkodta el. Kétségtelen, hogy néhány tehetséges fiatal és a legújabb bridzscsillag, Widder Lajos
feltűnése sokat változtatott az erőviszonyokon.
A Pesti  Napló beszámolt arról, hogy 1938. február 24-én ünnepélyes társasvacsora keretében osztották ki az
1937-es bajnokság győzteseinek és helyezettjeinek díjait. (Vajon miért szűnt meg mára ez a szokás?) A Magyar
Bridzs Szövetség nevében vitéz Dormándy Géza ny. tábornok, a szövetség elnöke tartotta az ünnepi beszédet.
Pétery Jenő szövetségi kapitány pohárköszöntőjében szóvá tette, hogy néhány kiváló játékos vissza akar vonulni.
Őket  arra  kérte,  másítsák  meg elhatározásukat,  mert  a  sikerek  kötelességekkel  járnak.  A győztesek  nevében
Widder Lajos köszönte meg a díjakat,  melyeket  Kállay Tibor ny.  miniszter,  a szövetség díszelnöke adott  át  a
nyerteseknek. 
Az  1938-as  EB  felkészülési  tervének  része  volt  egy  Ausztria  elleni  március  elejére  kiírt  bécsi  hármas
csapatverseny.  A  korabeli  tudósítások  szerint  a  magyar  válogatott  csapatok  összeállítása  egyes  játékosok
érthetetlen  lemondása folytán  nehézségekbe ütközött,  ezért  valósággal  kapóra jött  Paul  Stern,  a  világbajnok
osztrák  csapat  kapitányának  távirata,  aki  váratlan  súlyos  betegségre  hivatkozva  lemondta  a  találkozót.  A
bennfentes sajtó azonnal reagált. Megállapították, hogy Pétery Jenő szövetségi kapitánynak szerencséje volt, hogy
elmaradt a mérkőzés, mert a magyar csapat nemzetközi mérkőzésre ilyen készületlenül még soha nem állt volna
ki. A lemondás igazi oka persze nem a betegség volt, hanem a közbeszóló történelem. Azaz az Anschluss. Hitler
ugyanis márciusban ellenállás nélkül Németországhoz csatolta Ausztriát, így többek között a világbajnok osztrák
bridzsjátékosoknak is hamarosan menekülniük kellett. Stern Londonba, Hans Jellinek Norvégiába emigrált, de
előbb-utóbb a csapat többi tagja is szétszéledt. Ki Párizsba, ki Svájcba, ki Amerikába távozott.

Vízválasztó  szerepet  játszhatott  az  Ótátrafüreden
márciusban  megrendezett  hagyományos  verseny
sikertelensége is, melyen Magyarországot két csapat, a
FÉSZEK  Klub  és  az  MTK  képviselte.  Az  osztrák
nagyágyúk távollétében a győzelemre esélyes FÉSZEK
Cohen  Rafael,  Klór  László,  Ferenczy  György,  Zichy
Ede gróf és Ottlik Géza összeállításban játszott. A késő
éjszakába  nyúló  verseny  első  napján  a  magyar
csapatoknak jól ment a játék, de volt más látnivaló is.
„ Nagy derültséget kelt minden ellenfél ellen Ferenczy

Ótátrafüred - korabeli képeslapon         György, aki kabaláját, a kis barna csont teknősbékáját
kirakja az asztalra és kijelenti,  hogy a »Mariska« nyakában látható aranyzsinór nem más,  mint  őnagyságán
dekoltált új estélyi ruhája. Akár a kabala az oka, akár nem, annyi azonban bizonyos, hogy Ferenczy és társai
eddig igen jól játszottak.” 
De jött a feketeleves, mert egyik napról a másikra megfordult a helyzet. Amilyen kitűnően szerepelt a FÉSZEK az
előmérkőzéseken, olyan érthetetlenül gyengén dolgozott a döntőben. Mintha meg lennének babonázva a máskor
oly kitűnő játékosok: gyakran olyan kezdetleges hibákat követnek el, hogy a közönség egyre gyérül az asztalok
mellett.  A  FÉSZEK,  melynek  csapata  veretlenül  elsőnek  került  döntőbe,  az  első  két  fordulóban  maximális
vereséget kezdett. A nyílt teremben a Ferenczy–Zichy gróf–Klór trió most is jól játszott, de a zárt szobákban a
Cohen–Ottlik pár korántsem játszott olyan bravúrosan, mint a selejtezőben, ahol ők szerezték a legtöbb pontot. A
verseny végül nagy izgalmak között ért véget, mert az utolsó leosztásokig teljesen nyílt volt az állás, amit az
jellemez a legjobban, hogy a legutolsó fordulóban az MTK egy nagy győzelemmel akár első is lehetett volna.
Ehelyett  vereség  következett  be,  és  az  MTK csak  hatodik  lett.  A FÉSZEK a  finisben  újra  feltámadt,  három
győzelmet szerzett, de ez is csak arra volt elég, hogy a nyolcadik helyről a negyedikre ugorjon.
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A tudósítók megállapítják, hogy mindkét
magyar csapat játékosai sok játszmában
ragyogó  bravúrokkal  kápráztatták  el  a
nézőket,  öt  perccel  később  pedig
lehetetlen  hibákkal  rémiszgették  a
kibiceket.  Ez  a  nagyon  is  szeszélyes,
megbízhatatlan  játék  nem  keltett  jó
benyomást.  A  FÉSZEK  játékosai  közül
egyedül Klór játszott jó formában, de a
verseny történetéhez hozzátartozott az is,
hogy a FÉSZEK egyik tagja, Ottlik Géza
a döntők elején kivált a csapatból. 
A bridzssajtó a tátrai tanulságok alapján
arra a konklúzióra jutott, hogy a magyar
válogatott  csapatot  teljesen  át  kell
szervezni, mert egy átlagosan jó játékkal
bármelyik  magyar  csapat  fölényesen
nyerhette volna meg a versenyt. Ettől a
két,  Tátrában  vendégszereplő  magyar
csapat azonban messze elmaradt. 
A  sajtó  mentségére  szóljon,  hogy  írtak
azért  jókat  is.  Az  Ujság  című  lap
Szerencse vagy tudás? alcímmel bemutat
egy  partit,  melyet  Ottlik  Géza  az
előmérkőzéseken egy prágai csapat ellen
játszott. 

Tudósítás a Tátrából

A magyar  pár  a  blank  kárókat  külön-külön  értékelve
kissé túllicitálta a lapot. Szerencsére a jó ellenfél sem a
káró  ásszal,  sem  pikkel  nem  indult,  hanem  aduval
kezdett – írja a tudósító. Ottlik kézben ütött és habozás
nélkül lehívta a pikk ászt. Ezután elvette a két maradék
adut, majd lehívta magas kőrjeit, kézből kárót és pikket
dobva.  Ezután  ellopta  a  káró  királyt  és  kis  pikkel
kiszállt. Nyugat hibázott, mert nem a királlyal ment be,
Kelet ütött a dámával és csak dob-lopot tudott hívni, így
a felvétel teljesült. A kibicek sokáig találgatták, hogy a
szerencse, a felvevő tudása vagy az ellenfél rossz játéka
segítette-e  a magyarokat  az  értékes  6♣ teljesítéséhez.
Kétségtelen,  hogy  ezúttal  mind  a  három  körülmény
összetalálkozott.

Egy kis idő elteltével a fenti cseljáték elleni védekezést az ellenvonalon (a partiban a király tevését a második
helyen) Crocodile  Coup-nak fogja hívni  a bridzsvilág.  1938-ban Ottlik még nem ismerte ezt  az elnevezést,  a
trükköt viszont igen. Sőt, az is lehet, hogy ő játszotta meg először. 
„A verseny egyik estjén legnagyobb sikere Ferenczy játékának volt. Ferenczy ekkor nem Culbertsont, pikket vagy
szanzadut  játszott,  hanem  Chopint,  Lisztet  és  Mendelssohnt.  Ez  a  néhány  »játszma«  minden  bridgezőnek
osztatlanul tetszett.” – zárul Ladányi Lóránt tudósítása.
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Heti hírmondó

Minden hétre egy tipp.
Tartsd azt a színt, amit a partner biztosan nem tud!

Ellenjátékosként sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy a felvevő elkezdi
lezongorázni hosszú színét. Nekünk dobni kell, ráadásul nem is egyet. Két
támpontunk lehet. Az egyik az addig nyert információk: a licitmenetből, az
asztalból és partnerünk jelzéséből. A másik pedig, amit a klubjátékosok szerte
a világon el szoktak felejteni: azt a színt kell őrizni, amit csak mi tudunk.
Erre következik három példa.

Dél a pikk négyessel indul (11-es szabály) Kelet 1NT felvétele ellen.
Az asztal a tízest, Észak a királyt, a felvevő pedig a hármast teszi.
Észak a kőr hármast hívja. A felvevő a nyolcast, Dél a tízest, az asztal
pedig a négyest adja. Dél most került először döntési helyzetbe, de jót
hívott,  a  káró  tízest.  Az  asztal  kicsit  tett,  Észak  a  királyt,  amit  a
felvevő ütött az ásszal. És jöttek a treffek. Délnek még hármat kell
dobni  a  következő lapból:  ♠J97  ♥KJ  ♦Q93.  A licitből  tudnia  kell,
hogy a pikket csak ő tartja, mert Kelet 1NT licitje minimum kettőt
ígér. Nem tehet mást, mint eldobni a két kicsi kárót és a kőr bubit.

Észak a káró hatossal indul Nyugat 2NT felvétele ellen. Dél üt  az
ásszal,  majd hívja a kilencest.  Észak lezongorázza az öt kárót.  Az
asztal egy kőrt és két pikket dob, Dél két treffet, a felvevő pedig egy
kőrt és egy pikket. Jelzésrendszer hiányában Észak nem meri a pikk
négyest hívni, amivel figurát ígérne. Helyette a treff kilencest hívja.
Jönnek a treffek. Délnek még hármat kell dobni a következő lapból:
♠QJ5 ♥J732. Mivel a kőrt csak Dél tudja tartani, ezért egy kőrt és két
pikket kell dobni. Azért lehet kőrt is dobni, mert a felvevő a kárókra
már eldobott egyet. A pikk színtől pedig azért nem kell félni, mert a
felvevő is, és az asztal is dobott már.

Észak három menet  pikkel  kezd Nyugat  5♣ felvétele  ellen.  Dél a
harmadik – helyesen – belelop a treff tízessel, hátha aduütést nevel ki
partnerének.  A felvevő  felüllopja  a  dámával,  leveszi  a  treff  ászt,
visszamegy a kezébe a kőr ásszal,  majd a treff  kilencest hívja. El
fogja venni Észak mindkét aduját.  Délnek még kettőt kell dobni a
következő lapból: ♥J9873 ♦Q952. Mivel Nyugat lapja nem lehet más
elosztású,  mint  2-5-1-5  (pikktől  treffig),  ezért  nem  kérdés,  hogy
Délnek csak egy kőrt szabad eldobni (eredetileg hatos volt), így egy
kárót is el kell. Bár veszélyes az asztali káró szín, nem kell félni tőle.
Ha Nyugatnak szingli királya lenne, akkor mindenképpen megvan az
5♣. Ha nincs, akkor pedig a partner tudja tartani.
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Heti hírmondó

Új feladvány. Csapatverseny. Mivel induljon Dél az alábbi licitmenet után?

Észak Kelet Dél Nyugat 
1♣

p 1♠ p 2♣
p 2NT p 3NT
dbl vége

Várom a tippeket – a konkrét lap megnevezésével –, magyarázattal együtt. Mivel ez egy szavazás, ezért eredmény
nem lesz a következő számban. Csak azt látjuk meg, hogy mi lesz a klubtagok többségi döntése. Ahogy a múltkor,
úgy most is közlöm a hozzá fűzött kommenteket. Hajrá Szalár Zoli és a többiek!
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