
138 139

ÖRÖMBRIDZS Kaszásdűlőn

A legkisebb óbudai bridzsklub

Körülbelül egy éve találkoztam pár lelkes nyugdíjassal, akik heti rendszerességgel gyűlnek össze a Kaszásdűlői 
Kulturális Központban, hogy hódoljanak szenvedélyüknek, a bridzsnek. A klub vezetőjével, Deák Katalinnal be-
szélgetünk.

játssz! tottunk a 3K-ba, ahol legnagyobb meglepetésünkre azon 
nyomban felkarolták a bridzsklub ötletét.

A klubban nem is játszanak versenybridzset?

Nem, csak laza, stresszmentes bridzs van, jó hangula-
tú játék. Olyannyira így van, hogy egy-egy leosztásnál 
még a szkórhelyzetet sem követjük, nem számítjuk ki az 
eredményt sem. A liciteket, lejátszásokat meg szoktuk 
beszélni, esetleg visszajátsszuk a partit. A játékhoz hoz-
zátartozik egy-egy rövid beszélgetés is a világ dolgairól. 
Örömbridzsezés ez a javából!

Kik járnak a klubba?

Még nem vagyunk sokan. Általában egy-két asztalon 
folyik a játék. A játékosok között vannak évtizedek óta 
játszók és kezdők is, akik nagyra értékelik ezt az oldott 
légkört. Nem az a lényeg, hogy versenyjátékosok le-
gyünk, hanem hogy élvezzük a játékot, és jól érezzük 
magunkat.

Mikor van a játék?

Szerda délelőtt 10 órától játszunk. Azért választottuk a 
délelőtti időpontot, mert számos hozzánk hasonló nyug-
díjas rendelkezik ilyenkor szabadidővel. A klub a Pethe 
Ferenc téren található. Könnyen megközelíthető hévvel 
és busszal egyaránt.

Mik a terveik?

Nem kívánunk „nagy” klub lenni, szeretnénk megmarad-
ni kis összetartó baráti társaságnak. Várjuk mindazokat, 
akiknek az ilyen játék örömet nyújt – szeretnénk új tago-
kat is bevonni a játékba. Pár hete a kerületi Almási Idősek 
Klubjában néhány érdeklődőnek elmagyaráztam a bridzs 
alapjait. Néhányan hamar ráéreztek a játékra, lehet, hogy 
bridzstanfolyam lesz a vége, és sikerül megszerettetni ve-
lük a játékot, mert ez egy remek időskori elfoglaltság.

Aki szeretne csatlakozni, nyugodtan keressen meg:
Deák Katalin
Tel.: +36-70-210-3247
E-mail: kati.deka@gmail.com

Leosztások

Nem kell nagy versenyeken játszani, hogy érdekes leosz-
tásokkal találkozzunk. Az alábbi két leosztást klubver-
senyen játszottam, azt mutatom be, hogyan kell megter-
vezni a felvevőjátékot. Fel kell mérni lehetőségeinket, és 
a rendelkezésre álló információk (pl. az indító kijátszás) 
alapján kiválasztani a legnagyobb esélyű játékot.
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Milyen esélyeink vannak a teljesítésre? Nyugat a káró 
nyolcassal indul. Tervezzük meg a játékot!
Van tizenegy ütésünk, öt adu, két kőr, egy treff, két káró 
és egy kőr lopás. A hiányzó ütést megszerezhetjük a 
treff dáma szöktetésével, illetve a kőr dáma elleni im-
passzal (a kőr ászra így el tudunk dobni egy treffet, és 
egy vesztő treffet el tudunk lopni). Melyiket válasszuk, 
az impasszt vagy a szöktetést? Ha ügyesen játszunk, 
mindkettőt ki tudjuk próbálni. Előbb a treff dámát kell 
megszöktetni, mert ennek sikertelensége esetén ütés-
vesztés nélkül ki tudjuk próbálni a kőr impasszt. For-
dított sorendben az ellenfél előbb ütne kettőt, mint mi 
hozzájutnánk a hiányzó ütésünkhöz.Fo
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Mikor kezdett bridzselni?

Egyetemistaként játszottam először, de akkor nem raga-
dott magával a játék. Ötven voltam, amikor újra elkezd-
tem bridzselni, és ekkor már sikerült felfedeznem a 
játék szépségét. Van jó pár ismerősöm, akik nyugdíjas-
ként beiratkoztak egy bridzstanfolyamra. Sokan addig 
életükben nem is vettek kártyát a kezükbe, de megis-
merték ezt a játékot, és azóta is rendszeresen játszanak 
klubokban. Soha nem késő elkezdeni!

Miért alapítottak klubot? Miért nem a kerület más 
klubjaihoz csatlakoztak?

Nem szeretek versenyezni, általában nem szeretem sem-
miben sem a versenyzést. Óbudán csak olyan klubokat 
találtam, ahol verseny folyik. Pár ismerősömmel, akik 
hasonlóképpen gondolkodtak, rendszeresen összejár-
tunk. Néha gondot okozott, hogy meglegyen a négy já-
tékos. Úgy gondoltuk, megpróbálunk új játékosokat be-
vonni, és rendszeressé tenni összejöveteleinket. Egy nap 
az egyik játékostársammal csak úgy „az utcáról” benyi-
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Sőt, káróban is van esélyünk az ütésszerzésre. Próbáljuk 
elképzelni, hogy melyik ellenfelünknél milyen figurák 
lehetnek káróból. A nyolcas indulás elég nagy lap, nem 
valószínű, hogy Délnél lesz káró figura. Két eset lehet-
séges: vagy rövid kárója van Nyugatnak, vagy sokadik 
nyolcasa. Az első esetben Keletnél lesznek a káró figurák, 
nem tudunk ütést szerezni a színben. Ha azonban Nyu-
gatnak sok kárója van, lehet, hogy Kelet két káró figurája 
közül legalább az egyik beesik, ha lopunk egy kárót. Tehát 
három esélyt is találtunk a hiányzó ütés megszerzésére, 
próbáljuk mindhármat megjátszani. Kezdjük a káróval! 
Az indulásba tegyünk kicsit, lehet, hogy Keletnek dubló 
dáma-bubija van. Kelet a hármast teszi, ütünk az ásszal 
Elvesszük az ellenfél aduit, a kezünkből lehívunk három 
nagy pikket. Utána káró király, káró lopás következik. El-
esik a dáma és a bubi, magas lett az asztali tízes. A felvétel 
már biztonságban van. Később megpróbálhatjuk meg-
szöktetni a treff dámát, hátha az ellenfél elalszik, és elfelejt 
ütni a királlyal. Végül meg kell elégednünk tizenkét ütés-
sel. Ha nem esett volna a káró dáma-bubi, a treff szökte-
téssel vagy a kőr impasszal teljesíthettük volna a felvételt.
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Az ellenfél a kőr négyessel indul. Mi a tervünk, hogyan 
ütünk tízet?
Van kilenc biztos ütésünk, hat adu és három treff. Azt kell 
elérnünk, hogy a piros színekben (káró és kőr) ne adjunk 
ki négyet. Mindkét színben nálunk van a király és a bubi. 
Látszólag azon múlik a teljesítés, eltaláljuk-e, hogy melyik el-
lenfélnél van a dáma és az ász ezekben a színekben. Az indu-
lásból hozzájutunk még egy fontos információhoz. Mivel ász 
alól nem célszerű indulni színjáték ellen, biztos, hogy a kőr 
ász Keletnél lesz. Ezzel az is biztos, hogy teljesítjük a felvételt.
Az indulásba kicsit kell tenni. Kelet üt a dámával. Ha part-
nerét ütésbe tudná hozni, a káró ász-dámával is ütni tudna. 
Treffet hív, ebben lehet Nyugatnak beütése. A felvevő üt a 
treff ásszal, lehívja az adu ászt és királyt, majd kőrt hív a bu-
bihoz. Ezt nyugodtan megteheti, tudja, hogy Kelet fog ütni 
a kőr ásszal, így a káró király védve marad. Később treffel 
asztalra tud menni, és a magas kőrökre eldobja a kézi káró 
vesztőket. Kelet nem tehet mást, a kőr ász után lehívja a káró 
ászt is, hogy a felvevő ne szűrrel teljesítse a felvételt. Kelet 
bosszankodott, hogy partnere nem találta el az indulást, 
amire megbuktatták volna a felvételt.
A felvevőnek azonban a káró indulásra is van megoldása. 
Az információ ugyanaz: ha Nyugat kis káróval indul, akkor 
nincs nála az ász, tehát a bubit kell tenni az ütésbe. Kelet 
ugyanúgy nem tudja ütésbe hozni partnerét, hogy aláhív-
jon a másik piros királynak, a passzív treff hívást választja, 
reménykedik ütéseiben.
A felvevő most nem tud egy ütést felszabadítani káróban, 
hogy eldobjon egy vesztő kőrt. Ha a királyt próbálná szöktet-
ni, Kelet ütne az ásszal, a káró tízessel folytatná. Ezt a felvevő 
kénytelen lenne lopni, és kiadna még két kőr t. Valami mást 
kell kitalálnia. Rá kell venni az ellenfelet, hogy az egyik piros 
ászt maguktól hívják le, ezzel felszabadítva az asztali királyt.
A felvevő a treffet az asztalon üti a dámával, az adu ász és 
király lehívásával elveszi az ellenfél aduit, majd a treff ász és 
király következik. A királyra eldob egy kárót az asztalról. 
Mire jó ez? Az indulásból tudja, hogy a káró ász Keletnél 
van. Már csak egy-egy kárója van az asztalon és a kezében 
is. Ha most kárót hív, a királyt biztosan Kelet üti, az asztali 
kőr király védve marad. Mit fog hívni Kelet? Ha kőrt hív, 
azzal megütteti az asztal királyát, ha pedig dob-lopot hív 
(kárót vagy treffet), a felvevő eldob egy kőrt a kezéből, és 
ellopja az asztalon. A végén csak egy kőrt kell kiadnia, és 
így teljesíti a felvételt.
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földrajzi hely

Természetesen Budapest és a Balaton, ahol otthon vagyok. De ha a nagyvilágot kérdezi, akkor ked-
venc városaim Párizs és New York, a Balaton alternatívája pedig vitorlázásra a Karib-tenger, ahol 
mindig jó irányból fúj a szél, és Afrikában az Okawango folyó deltája Botswanában, ahol valami olyan 
csend van, és olyan gyönyörű a természet, mint talán sehol másutt.

Étterem

Nagyon szeretem a Rosensteint a Keleti-pályaudvar mellett, a Mosonyi utcában, és a Pomo D’Orot az 
Arany János utcában, ahol mindig friss a tengeri süllő. Óbudán nagyon szerettem a Symbolt, de mosta-
nában nehéz autóval megközelíteni, ezért ha vendégeket kiviszek ebédelni a Graphisoft Parkból, akkor 
inkább a Pastramit választom, ahová Bús Balázs polgármester úr vitt el először. Az utolsó tíz év terméke, 
hogy sok jó étterem lett Budapesten, valószínűleg azért, mert a helyiek is elkezdtek étterembe járni, mert 
ha a vendéglátás a turistákra épül, az üzletileg nem jó, mert a turista nem visszatérő vendég. Akkor jó a 
vendéglátás, ha a törzsvendégekre épül, akiknek helyinek kell lenniük és igényesnek.

étel
A brassói aprópecsenyét szeretem a legjobban, de szeretem a kacsacombot, a halakat is, a halászlét, na, 
azt imádom – a Rosensteinben van a legjobb halászlé Budapesten.

ital
A bor. Barátaimé a Hilltop borászat, és a prémium boraikat, azok közül is a vöröseket szeretem a leg-
jobban, náluk a Merlot nagyon jó.

színész / színésznő

Sokáig Udvaros Dorottya volt a kedvenc színésznőm, ma már sajnos kevesebbet látom. Újabb kedven-
ceim Alföldi Róbert és Kulka János – remélem, ő hamarosan felépül. Amikor fiatal voltam, nagyon 
nagy színésznek éreztem Gábor Miklóst, Darvas Ivánt és Gobbi Hildát.

intézmény
Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia. Ma is úgy érzem, hogy társadalmi tiszteletnek 
örvendő intézmény.

Film / filmrendező
Hát az van, persze, Milos Forman. Egyértelmű, neki több filmjét is nagyon szeretem, a Hair és az 
Amadeus a csúcs számomra. De nagyon szerettem a Kabarét (Bob Fosse) vagy gyerekkori kedvenc 
filmjeim közül a Római vakációt (William Wyler).

Író / mű

Megtisztelve érzem magam, hogy barátomnak tudhatom Spiró Györgyöt; a magyar írók közül ő áll 
hozzám legközelebb. Az első nagy regénye, ami megfogott, az Ikszek volt. De természetesen a Fogság 
a legnagyobb műve. Szeretem a Feleségversenyt is, abban annyi mindent megjósolt, ami aztán meg-
történt. Hogyha pedig a világirodalmat nézzük, akkor Thomas Mann.

kedvenc

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegy-
zetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mos-
tani lapszámunkban Bojár Gábort kértük fel.


