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Örök szerelmünk, a sakk
Hadijáték, élet- és világmodell, tudomány, sport...
Szeret játszani? Rejtvényt fejteni, dolgoztatni az agyát? Van tehetséges gyereke, unokája, akinek szeretné fejleszteni 
a képességeit? A játékdivat változik, új és új számítógépes játékok jelennek meg, de a sakk, az emberiség évezredes 
szellemi játéka, sportja, művészete őrzi, sőt növeli népszerűségét. Ebbe a különleges világba kalauzolja el az Olvasót 
sakkrovatunk. 

Játékok jönnek divatba, aztán elmúlnak, elfelejtik őket. A 
sakk marad. Módosítgatják a játékszabályokat: a tarok-
kot például tucatnyi módon játsszák. A sakk szabályai 
évszázadok óta változatlanok, és bár vannak variációk 
(Fischer-sakk, Polgár-csillagsakk stb.), a klasszikus sakk 
hegemóniáját semmi sem fenyegeti.
Sokszor jósolták halálát. Capablanca, a sakkozás harma-
dik világbajnoka, amikor 1927-ben elvesztette trónját Al-
jechinnel szemben, azt nyilatkozta, hogy a sakkozásnak 
vége, mert a védekező technika fejlődése miatt hamaro-
san minden játszma döntetlenül fog végződni. A múlt 
század végén a számítógép megjelenése miatt hangzot-
tak el pesszimista jóslatok.
A sakkozás él és virágzik, világszerte egyre többen űzik. A 
világ sakkozásában Kelet betörése az újdonság: Kína és In-
dia válnak lassan a leghatalmasabb sakknemzetté. Néhány 
hete egy 9 éves (!) mongol kisgyerek verte szét a magyar 
mesterjelölteket egy Első Szombat versenyen. 
A hosszú orosz-szovjet korszak után, amelyet csak Bob-
by Fischer tudott megszakítani, most éppen norvég 
világbajnokunk van, a fiatal, sportos Magnus Carlsen 
személyében. A dobogó második fokán pedig az indiai 
Anand áll.
Magyarországon változatlanul népszerű a sakkozás. A 
Polgár Judit-féle Sakkpalota program jelen van a magyar 
általános iskolákban. Sőt ma már az óvodákban is folyik 
a sakkoktatás. Még játszik néha a legendás Portisch La-
jos, minden idők egyik legjobb sakkozója. Polgár Judit 
nemrég vonult vissza, a sakkvilág idegeit pedig a 19 éves, 
excentrikus stílusú Rapport Richárd vadulásai borzolják.

Miért őrzi a sakkjáték több évszázados népszerűségét? 
Mi az, ami ma is egyaránt megragadja a gyerekeket és az 
időseket benne?
A sakk hadijáték. Győzelemre törekszünk benne, mint 
minden sportban. Ha vesztünk, ki lehet elemezni, hol 
hibáztunk, levonhatjuk a tanulságot, és javíthatunk. Ha 
kedvenc ellenfelünkkel az uszodában vagy a teraszon 
átsakkozunk egy délutánt, biztos, hogy egyszer-kétszer 
szép partit nyerünk, sikeresek leszünk.
A sakk – ezt már kevesebben tudják – élet- és világmo-
dell. Nem tudatosul bennünk, hogy amikor tisztjeinket 
kifejlesztjük, sáncolunk (rosálunk, így is mondjuk néme-
tesen), akkor a házépítést, az egzisztencia megteremtését 
modellezzük. Ha nagyon rosszul állunk, megpróbálha-
tunk pattal menekülni, ez a vesztes helyzetben talált vá-
ratlan menekülési lehetőség szimbóluma.
A sakk igazságos. Egy vizsgán ki lehetünk szolgáltatva 
a vizsgáztató hangulatának, munkahelyünkön a főnök 
szubjektív ítéleteinek. Sakkban az nyer, aki jobban játszik.
A sakk játék, ám tudomány és sport is. A játékosok álta-
lában ezek közül az egyiket szeretik. Van, aki küzdeni 
szeret, más meg elemezni vagy feladványt fejteni. Olyan 
is akad, aki nézni szereti, kibicelni.
A sakk halad az idővel: ma már lehet online játszani. A 
sakkozók számítógépén több millió partit tartalmazó adat-
bázis található, valamint elemzőprogramok, amelyek erős 
lépéseket javasolnak. Kezdő gyerekek számára a Magyar 
Sakkszövetség létrehozott egy számítógépes tanfolyamot, 
amelyet itt találnak: chess.hu/sakksuli/index.php. Ingye-
nes, nagyon szórakoztató, egészen kis gyerekek is élvezik.

Játssz! Sakkrovatunkban egy-egy érdekes játszmát szeretnénk 
bemutatni, illetve minden alkalommal három megfejtendő 
kombinációt adunk. Ezeknek a megfejtését kérjük augusz-
tus 20-ig elküldeni az obudasakkmagazin@gmail.com cím-
re. A helyes megfejtők között jutalmat sorsolunk ki!
Csom István nagymester évtizedek óta a III. kerület 
polgára. Veterán nagymesterünk (1940 júniusában szü-
letett) már ritkán versenyzik, bár még az idei évadban 
is elvert egy ifjú titánt csapatában. Magyar bajnok, 
191-szeres válogatott, kilencszeres olimpikon. 1978-ban 
tagja volt az olimpiai bajnok magyar sakkválogatott-
nak. Nyert BEK-et is.
Csom István nagyszerű stratéga. Rendkívül mélyen gon-
dolkozik és sokat lát. E sorok íróját is többször elpáholta – 
mindig az volt az érzésem, hogy egy óriáskígyó fojtogat, 
a vesztem nem gyors, de elkerülhetetlen. 
A nagymestert egy világbajnok (a játszma idején már ex-
világbajnok) elleni győzelmével mutatjuk be.

Mihail Tal – Csom István (Budapest, 1984)

1.e4 c5 2. Hf3 a6 (Ritkább lépés, az a célja, hogy 3. d4 cxd4 
4. Hxd4 e5 után a huszár ne léphessen b5-re.) 3. c3 d5 4. 
exd5 Vxd5 5. d4 e6 6. Fd3 Hf6 7. 0-0 Fe7 8.c4 (A rigai sakk-
varázsló – túl fénykorán – még mindig hisz a direkt tá-
madásban. Ma inkább 8. Be1-et vagy 8. Fg5-öt játszanak, 
óvatosabban.) 8. – Vd6 9. dxc5 Vxc5 10. Ff4 b6 11. Hbd2 Fb7 

12. Hb3 Vc8 (Számításba jött 12. – Vh5 is.) 13. h3 0 – 0 14. 
Hbd4?! (Tal mindig is szerette a tisztjeit a centrumban tar-
tani, de 14. Ve2 óvatosabb lett volna.) 14. – Hbd7 15. Ve2 
Be8! 16. Vc2? (Újabb tétova lépés, Tal nem érzi az állást. 16. 
He5 volt a jó, bár az is csak egyenlő állásra elég.)
16. – Fc5! (Igazi Csom-lépés! Látszólag semmi különös, 
mégis feltárja az állás rejtett szerkezetét és a fenyegetése-
ket. A két sötét futó hatalmas, az e6-e5-e4 előrenyomulás 
pusztító erővel fenyeget. Sötét átmenet nélkül nyerésre áll! 
Tal bízik a tőle megszokott vad, áldozatos támadásban, de 
ez a világ már elmúlt – Csom higgadtan kivéd mindent.)
17. Hg5 Fxd4 18. Fxh7+ Kf8 19. Fd6+ Be7 20. Fd3 Vc6 21. 
Fxe7+ Kxe7 22. Hf3 Bh8 23. Bfe1 Fc5 24. h4 (Fenyegetett 24. 
– Bxh3.) Vc7 25. Ve2 Hg4, és világos feladta a reménytelen 
küzdelmet (O:1).

Szabolcsi János

E havi feladványaink

Ezt az állást világos fel-
adta, mert úgy látta, hogy 
a fenyegető mattot csak 
tisztvesztés árán tudja 
kivédeni. Pedig van jó 
védelme, ami után még 
jobban is áll! Mi az?

Sötét nyerhet, de nem 
könnyű! Mit kell lépnie? 
(Adjon meg egy-két válto-
zatot a kulcslépés után is!)

Világos lép és nyer! Kom-
binációk és ellenkombi-
nációk kavalkádja.


