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A rendkívül színvonalas verseny
magasan helyezett műveiből hatot
közöltem a 2020/4. számunkban.
Hármat megoldással, a másik
hármat pedig a Fejtőversenyünk
feladataként. Fontosnak tartom,
hogy a tanulmány a művészi igényesség mellett megoldható is
legyen. A műfaj csakis így maradhat népszerű a sakkozók széles
körében. Vannak, akiknél mindent felülír a gazdag tartalom.
Harold van der Heijden szerint a
tanulmány kiállítási darab. Elég,
ha utánjátszás közben gyönyörködünk benne. A következő három
alkotás között van ilyen is, olyan is.
(665.) 1.¦h1 b1 2.¥f5 ¢a7! 2...
a1£ 3.¦xb1+ £xb1 4.¥xb1 ¢a7
5.¥d3+– 3.¦h7+ ¢b6! 4.¦b7+!
4.a7? a1£ 5.¥e4 £xa7!= 4...¢xa6
5.¥c8! c3! Ez a kulcspozíció.
Ha sötét lépne, csak ronthatna az
állásán. Világos fenyegetéssel nem
nyerhet, de nincs lépéskényszerben. Van jó várakozó húzás! (5...
a1£ 6.¦xb1++–) 6.¢h4!! Témaszerű megtévesztés: 6.¢h3? b5
7.¦f7+ ¢a5 8.¦f1 c3 9.¥e6
¢b4 10.¦c1 e2! 11.¦a1 f4+
villa. 12.¢g4
xe6= 6... b5
7.¦f7+!! Témaszerű megtévesztés: 7.¦g7+? ¢a5 8.¦g1 ¢b4
9.¥e6 d4! 10.¥xa2 f3+ villa.
11.¢g3
xg1= 7...¢a5 8.¦f1
c3 9.¥e6 ¢b4 10.¦c1! 10.¦a1?
¢a3 11.¢g4 ¢b2= 10... e2
11.¦a1 c3 12.¥xa2 nyer. Minden igényt kielégítő remek alkotás!

(667.) 1.¦a8! ¢e7! A megoldás
során a legnagyobb nehézséget
sötét ellenjátékának felderítése
okozza. Ez még számítógép használatával sem egyszerű. Például:
1...¦a4 2.¥a7+ ¢e7 3.¦xg8 h1£
4.¦e8+ ¢d6 5.¦d8+! (5.g8£?
¥xc5+ 6.¢e2 ¦a2+ 7.£xa2 £xg2+
8.¢d3 £xa2–+) 5...¢c6 (5...¢c7
6.¦c8+ ¢d6 7.¦d8+ ¢e7 8.¦e8+
¢f6 9.g8£! ¥xc5+ 10.¢e2 ¦a2+
11.£xa2 £xg2+ 12.¢d3 £xa2
13.¥xc5 £b3+ 14.¢e4 £c2+
15.¢d5=) 6.¦c8+ ¢b5 7.¦b8+
¢a5 8.¥b6+ ¢b4 9.¥a7+! ¢a5
10.¥b6+ ¢b5 11.¥a7+ örökös
sakk. A további elágazások többségét
kihagytam a könnyebb érthetőség
érdekében. 2.¥d6+! ¢f7! 3.¦f8+!
¢xg7 4. xe4 h1£ 5. g3! £h8!
6.¥e5+! ¢xf8 7.¥xh8 ¥h2!
8. h1! ¦xh8 9.g3! ¢f7 10.¢g2!
¢g6 11. f2! ¢f5 12. d1! Témaszerű megtévesztés: 12. h3?
¦d8! 13.g4+ ¢xg4 14. f2+ ¢f4
15. h3+ ¢f5! 16.¢xh2 ¢g4
17.¢g2 ¦d2+ 18. f2+ ¢f4–+
12...¢e4! 13. f2+ ¢f5 14. d1!
¦d8! 15. e3+! ¢e4 16. f1! A
futó elveszett, de még nem múlt el a
veszély. 16...¥g1! 17.¢xg1 A király
veszélyes helyre került. 17...¢f3!
18. h2+ ¢xg3 19. f1+ ¢f3
20. h2+ ¢e2 21.¢g2! ¦g8+
22.¢h3 ¢e3 23.¢h4 ¢f4
24.¢h3 ¦g1 25.¢h4 ¦g3 26. f1
¦g7 27.¢h3 ¢f3 28. h2+!
28.¢h4?‒+ 28...¢f4 29. f1 döntetlen.

(668.) Többfázisú alkotás. A
taktikai mozzanatokban gazdag
főváltozat mellett két pattal végződő eltérés és egy mattvégződésű
megtévesztés gazdagítja a tartalmat. 1.a7! £a8! 2.¦b7! 2.¦xb4?
¦c1+ 3.£xc1 £xg2# 2...¦g6!
3.g3 bd3! 4.¢f1! £e8! 5.¦e7!
£c8! 6.¦d7! £a8 7.¦b7! h5!
7... h3 8.£d4! £xb7 9.£h8+
¢g5 10.£h4+! ¢f5 11.£xh3+
¦g4 12.£h5+ ¦g5 13.g4+
¢f4 14.£h2+ ¢xg4 15.£g3+
¢h5 16.a8£! £xa8 17.£f3+!
£xf3 patt. 8.£d4! Nehéz lépés.
8.¢g1? xg3!–+; 8.£a2? ¦f6!–+
8... xg3+! 8...¦f6 9.£d7! xg3+
10.¢g1!
e2+ 11.¢h2
e5
12.£h7+ ¢g5 13.£g7+
g6
14.¦b5+ ¦f5 15.¦xf5+ ¢xf5
16.£d7+! ¢e4 17.f3+ ¢xf3
18.£g4+ ¢xg4 patt. 9.fxg3 £f8+
10.¢e2! Megtévesztés:10.¢g1?
¦xg3+ 11.¢h2 ¦g2+! 12.¢xg2
e1+ 13.¢g3 £f3+ 14.¢h4
g2# 10... c1+ 11.¢d2 ¦d6
12.¦b6! b3+! 13.¢e1! xd4
14.¦xd6+ e6! 15.¦xe6+ ¢g5
16.¢e2! £a3 17.¦e5+! ¢g6!
18.¦e4! £xa7 19.¦g4+! ¢f5
20.¦f4+ ¢g5 21.¢f1! £e3
22.¢g2 döntetlen.
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Mikitovics János eredeti művének megoldását terjedelmi okok
miatt rövidítve közlöm.
(¢b5, £b2, a4, b6, d5 - ¢f4,

világos nyer
Megfejtési
versenyünk
feladata első ránézésre egy
gyakorlati játszma középjátékára emlékeztet. Természetesen ez csak formai
hasonlóság, valójában ez egy
könnyed, szórakoztató taktikai tanulmány.
Beküldési határidő:
2020. szeptember 15.
Megoldásaikat a következő
címre küldhetik:
slowpane@gmail.com

¦f2, ¥b4, d2, b3, f3 – döntetlen. Sötét lép.)

1... e4!! 2.£c1+!! 2.£xb3?
¥d6! 3.a5! ¦a2!! 4.£c4 f2 5.a6
¦c2!! 6.£xc2 f1£+! 7.£c4
£b1+ 8.¢c6 ¥c5! 9.£b5
£g1! 10.d6 £g2!! 11.d7!
c3+! 12.¢xc5 £d5+–+
2...¥d2 3.£c7+ ¢e3 4.b7
b2 5.£b6+ ¢d3 6.¢c6!!
¥f4 7.£b3+!
c3 8.d6!
b1£ 9.b8£!! £xb3! 9...¦c2
10.£8b5+!! ¢d2! 11.£xb1
xb5+ 12.¢xb5!= 10.£xb3
¦c2! 11.d7! ¥g5! 12.£g8!
e4+ 13.¢b6!! 13.¢b7?
¦c5 14.£xg5 ¦xg5! 15.d8£+
¢e3–+ 13...¢e2 13...¥e3+
14.¢b7!= 14.£xg5
xg5
15.d8£ döntetlen.
Gyarmati Péter

