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Magyar találmányok ? A Ferenczy-coup
kuttner, 2011, november 20 - 12:39 Bridzstörténelem
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Bridzstörténeti rovatunk cikkeib?l már tudhatja a kedves olvasó, hogy az 1930-as évek az aranykort jelentikbridzsben.
a magyar A
játék megváltozott szabályainak és a culbertsoni játékrendszernek gyors átvétele párosult a magyar kártyatehetséggel,
nemzeti „e
áldással” (Kenedi Sándor) és bridzsez?ink hamar az európai élmez?nybe kerültek. Ugyanakkor ez az id?szak a feltalálások
lássuk a Ferenczy-coup-t!

A 30-as években új megoldások születtek a versenyrendezés, a licitrendszerek és a játéktechnikai elemek terén is. Ez utóbb
beszélgetni lehetett a szalonokban, és jó témát adtak az újságok bridzsrovatainak. Kés?bb bekerültek a haladóknak írt tank
lehetünk a kor magyar feltalálóira, köztük Darvas Róbertre, Ferenczy Györgyre és Molnár Harryre: egy-egyEbben
különleges
a
meg
közösségben kaphatott inspirációt az akkor ifjúsági válogatott, Ottlik Géza, hogy néhány évtizeddel kés?bb egy
lépjen
teljesen
el?, új a
olyannal, amelyet a mai napig csodál a bridzsvilág.

A Ferenczy-coup történetét dr. Widder Lajos írta meg. Az „örökbecs?” partit a Gellért-fürd?ben játszották, Ferenczy Dél hely
felvev?.

Nyugat két menet káróval kezdte az ellenjátékot, amelyekhez partnere két pikket adott. Ütésben maradt másodszor is, és
meggondolatlanul folytatta színt, Kelet treffet adott. Ferenczy ütött az ásszal, és azonnal visszahívta a kárót. Az ellenvonal m
tehetetlen. Mindenesetre Nyugat boldogan hívta le úr káróját, partnere egyre nehezebb helyzetbe került. Még egy k?rt
pikket, vé
dobott. Vajúdása közben „Ferenczy unottan nézett le saját ölébe – ez volt a szokása – és mint aki mit sem tud arról, ami kör
az asztal lapján Chopin egyik közismert et?djét zongorázta” – írta Widder. Az ötödik káróba mindkét kézb?l pikket
pedig
tett, aa pik
magas k?rök következtek. Miközben az asztalról két trefft?l vált meg, Kelet újabb kényszer? treff dobása a teljesítéshez seg

Bizonyára sok olvasónk került már hasonló helyzetbe adu nélküli felvételeinél. Talán már megpróbálkozott
nem, hasonló
kérjük miel?bb
tegye
felvev?já
meg. Szeretnénk, ha beküldenék szerkeszt?ségünkbe a sikeres partik leírását. Jeles zs?rit állítunk össze a legszebben kivit
coup kiválasztásához, és tervezzük az összes sikeres parti szerkesztett változatának kiadását is.
Szerepeljen ön is egy lapon a legjobbakkal! Küldje be partiját, amelyben a szanfelvételét Ferenczy-coup-valf?szerkeszt?
teljesítette, a
emailcímregerikova@yahoo.com
(
[2]
)! A zs?riben a feltalálót rovatvezet?nk, Csepeli Miklós képviseli majd, és a magyar ranglista els? két helyezettjét
bírálathoz.
kérjük?kfel a
ugyanis már bizonyítottak.

Dumbovich Miklós
Az 1968-as ifjúsági bajnokságon
az egész mez?nyben egyedül teljesítette az alábbi 3 szant Dél helyén:

Nyugat kis treffel indult. A felvev? ütött, de két magas pikk lehívása után, sikeres káró impasszt feltételezve is, csak nyolc üt
összeszámolni. Így kihívta a treff dámát. Nyugat örömmel húzta le magas treffjeit, és alakította ki a végállást:

Ezután bármit hív, az asztali pikk király lehívására Kelet beszorul.

Szilágyi László
2006-ban a Helikon Kupa csapatversenyén játszott 3 szant Kelet helyén az alábbi lapokból (itt a remek felvev?játék
szenved?alanya a szerz? volt):

A licitben Dél treff indulást kért, és ezt maga teljesítette a treff hetessel. Partnere ütött, és a kilencessel folytatta a színt. A fe
maradt a bubival. K?rrel az asztalra, sikeres pikk impassz. Szilágyi a kör tízes esése láttán nem adott még egyszer pikk imp
hanem utolsó treffjét játszotta ki. Dél lehívta a treffeket, amelyre az asztal két k?rt?l és egy kárótól, Észak kétpikkt?l
kárótól,ésa afelve
káró bubitól vált meg. Dél k?rrel folytatta. Bár most a felvev?nek már elég információja lehetett a káró dámaezzel
helyzetére
mit vona
sem tör?dve lehívta két magas káróját az asztalon maradva, erre Észak kénytelen volt megválni egy létfontosságú major lap
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