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ELŐSZÓ 

A sakk az emberiség ezeréves játéka. Kimeríthetetlen volta okozza, 
hogy ilyen hosszú időn át semmit sem veszített népszerűségéből, 
tömegek hódolnak ma is e szép szenvedélynek. A játékosok időnként 
versenyeken mérik össze tudásukat, minősítést szereznek, töreksze-
nek kitartó munkával feljebb lépni a képzeletbeli ranglétrán. Vagy 
éppen barátságból, tét nélkül, csak magáért a játék öröméért leülnek 
egy-egy parti erejéig. A sakkal kapcsolatos ambíciók az élet ambíciói-
hoz hasonlítanak. Kitörni az átlagból, meggyőződni saját tehetsé-
günkről, és jól érezni magunkat a világban. És mindezt úgy, hogy 
közben barátságok szövődjenek, ne ellenségként, hanem ellenfélként 
kezeljük partnerünket, akitől emelt fővel akár ki is kaphatunk. Ne 
érezzük a világ végének, ha néha kudarcok érnek ebben a nemes 
versengésben. E jellemformáló játék révén megtanuljuk tisztelni a 
vetélytársainkat, hiszen a közös szenvedély egy zászló alá gyűjt 
mindannyiónkat, s az ismert jelmondathoz így mindig hűek maradha-
tunk: „Gens una sumus”. 

Ha feltételezzük, hogy minden hetedik ember tud sakkozni, köny-
nyen kiszámítható: közel egymilliárdan ismerik a sakk szabályait nap-
jainkban. Háromévestől a százévesig. Szándékosan nem azt írtam, 
hogy tudnak sakkozni. A tudás, az egy más kategória, csak kevesek 
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1. HOLLAND VÉDELEM 

ÁDÓK JÁNOS – 
BÚZA IMRE 

Hódmezővásárhely, 
városi egyéni bajnokság, 1969 

1.d4 f5 

Már tizenévesen sem szerettem a 
szimmetrikus rendszereket. 1.d4-
re sohasem léptem d5-öt és 1.e4-
re sem e5-öt abból az egyszerű 
megfontolásból, hogy ha mindig 
az ellenfelet utánzom sötéttel, 
akkor az egy lépéssel hamarabb 
ad mattot. A holland védelem, 
ami kezdetben az egyik kedven-
cem volt, és Tartakower szerint 
az első eredményes lázadás a 
vezércsel ellen, illett a játékstílu-
somhoz, ma azonban már in-
kább indiai védelmekkel válaszo-
lok d4-re. 

2.c4 Hf6 3.Hc3 e6 4.Fg5 Fb4 

Mindkét futólépés magyarázatra 
szorul. Világos a vezércsel szel-
lemében köti le a negyedik lé-
pésben a huszárt, sötét viszont 
Aljechin régi tanácsára akar meg-
szabadulni futójától, ahogy az a 
híres Bogoljugov-Aljechin játsz-
mában (Hastings, 1922) történt. 
A ma versenygyakorlatában vilá-

gos inkább szárnyra fejleszti 
mindkét futóját a holland ellen. 

5.Vc2 0-0 6.e3 b6 7.Hf3 Fb7 
8.Fe2 d6 9.0-0 Fxc3 10.Vxc3 a5 

A gyalogtolás is Aljechin egykori 
tanácsa: sötét királyszárnyi táma-
dása előtt meg kell gátolni, hogy 
világos a vezérszárnyon térelőnyt 
harcoljon ki. 

11.a3 Hbd7 12.Ba2? 

Ez a lépés már komoly hiba, 
nehéz megfejteni, hogy milyen 
céllal lépett a bástya a2-re, mikor 
alapállásban kétségkívül jobban 
állt. Talán duplázni akart egy b4-
es gyalogtolást előkészítve. Ha 
azonban nem nyílik ki az „a” 
vonal, a bástya maga magát re-
keszti ki a játékból az a2 mezőn 
elbújva. 

12…Ve8 

A védelem kulcslépése. Egyrészt 
erről a mezőről elősegítheti az e5 
gyalogtolást, másrészt szabad 
utat nyer a vezér a királyszárny 
felé. 

13.h3 Vg6 14.Ff4 He4 15.Vc2 
Hdf6 16.Fh2? 

Folyamatban van az a2 bástya 
mellett egy könnyűtiszt kivonása 



12 
 

is a forgalomból. Helyette 
16.Baa1 a jó lépés, tartható állás-
sal. 

16…Hg5 17.Hxg5 Vxg5 18.g3 
Vh6 19.h4 Vg6 20.f3 h5 21.Kf2? 

 

21…Hg4+! 

Világos hathatós segítségével egy 
nyerő huszársakk teszi egyértel-
művé a játszma további fejlemé-
nyeit. Ez a ritka motívum az 
áldozat elfogadása esetén egy-
szerre nyitna vonalat és átlót, úgy 
sakkozná le fehér védtelen vezé-
rét c2-n. Marad a bűnbánó visz-
szakozás g1-re a királlyal, így 
azonban sötét minőség- és gya-
logelőnyre tesz szert. Az ilyen 
lépések megtalálása maradandó 
élményt jelent egy kezdő sakko-
zó számára, egy életre biztosít-

hatja a sakkjátékhoz való kötő-
dését. 

22.Kg1 Hxe3 23.Vb1 Hxf1 
24.Kxf1 Vf6 25.Vd1 c5 26.dxc5 
dxc5 

A „d” vonal kinyitása szabad utat 
teremt az a8-on veszteglő sötét 
bástya számára. 

27.Vc2 Bad8 28.b3 f4! 29.gxf4 
Vxh4 30.Kg2 Bd4 31.Vc1 

 

31…Bdxf4! 

A parti mindenképp nyerve van 
sötétnek, de nem mindegy, hogy 
hogyan valósítja azt meg. Ez a 
minőségáldozat szétrombolja 
világos egyébként is szellős vé-
delmét, és ellenfelem óvatlan 
játéka miatt néhány lépésben 
látványos matthoz vezet. 



13 
 

32.Fxf4 Bxf4 33.Vd2 Bg4+ 

És világos feladta (0-1), mert 
34.Kf1 Vh1+ 35.Kf2 Vg1+ és 
matt következhet. Első verseny-
játszmáim egyike, sok hibával, de 
néhány lépés előrevetíti, hogy 
lesz ez még jobb is. 

2. SZICÍLIAI VÉDELEM 

JAN LINDSTRÖM – 
BÚZA IMRE 

Levelezési játszma, 
EU /I/ 502-es csoport, 1970-71. 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 
4.Hxc3 Hc6 5.Hf3 e6 6.Fc4 a6 

Sötét a Morra-cselnek ebben a 
változatában a neo-Paulsen véde-
lemhez hasonló felállást alakít ki. 
Bár a megnyitásban a gyalogot 
áldozó világosnak szembetűnő 
fejlődési előny elérésére ad lehe-
tőséget a változat, sötét királya a 
gyalogok mögött masszívan áll, s 
a sáncolás halogatásával késlel-
tetheti ellenfele támadásának 
kibontakozását. A minta egy 
Papp B. – Kovács L. játszma 
volt (M.Sé. 1969. 205. o.), ahol 
következett: 7.0-0 Hf6 8.Ve2 
Vc7 9.Bd1 Fc5 10.h3(!) He5 
11.Fb3 b5 12.Fg5 h6 13.Ff4 
Hxf3? és világos fölénybe került, 

de Adorján mester szerint a cent-
rumot tartó 13…d6! 14.Bac1 
Hfd7-tel sötét jó játékhoz jutha-
tott volna. 

7.0-0 Vc7 8.Ve2 b5 9.Fb3 Fc5 
10.Bd1 Hf6 

A játszmával kapcsolatos szél-
jegyzeteimben foglalkoztam ez 
utóbbi lépés helyett 10…Fb7-tel 
is, amely egyelőre habozna a g8 
huszár hová fejlesztéséről. Ott 
arra a megállapításra jutottam, 
hogy 11.Fe3 Fxe3 12.Vxe3 Hf6 
(He7!?) 13.Bac1 0-0 14.h3 d6 
után sötét jól áll, és nem látni, 
hogy milyen ellenértéket kap 
világos az áldozott gyalogért. 

11.Fg5? 

Hiba. Föltétlen szükséges volt a 
11.h3 biztosító lépés először, 
ahogy az a Papp Béla – Kovács 
Lajos játszmában is előfordult. 

11…Hg4! 12.Fh4 

Jónak látszik az f2 pont bevédé-
se, de sötét következő lépése 
megdönti. A hiba után a legtöbb 
ellenesélyt a taktikus 12.Hd5!? 
lépés adta volna, ám az is a má-
sodhúzó kisebb előnyével. 


