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ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ,

Midőn „A sakkjáték tankönyveu, az első magyar
eredeti sakkmű megírására vállalkoztam, főleg két szem-
pont vezérelt és buzdított. Egyik a sakkjáték társa-
dalmi jelentősege, másik nemzeti irodalmunk e hiányá-
nak betöltése.

Fölösleges magyarázni a sakkjátéknak a társada-
lomra gyakorolt erkölcsnemesítő befolyását. Tény, hogy
az egyéni jellemre jótevő és emelő hatása van, ellen-
tétben az aljasabb szenvedélyeket felkavaró szerencse-
játékokkal; mert a sakkdeszkán nem az anyagi túlerő
vagy véletlen, hanem a szellemi, az értelmi túlsúly
vezet győzelemre. Ez előnyös, a tökélyesbülésre vágyó
emberi elméhez illő tulajdonságánál fogva hivatva van
arra s magasabb czélja abban rejlik, hogy minél széle-
sebb mérvben elterjedve, a családok, sőt nemzetek anyagi
és szellemi jólétét csorbító, gyakran végkép aláásó sze-
rencsejátékokat első sorban ellensúlyozza, később pedig
végkép legyőzze és helyettesítse.1

1 Önként érthetólog a sakkjáték iránt való szenvedélyt sem
szabad korlátlanná fejlődni hagyni, hogy tulajdonképeni czélját, mely
a köznapi teendők teljesítésében elfáradt kedély üdítő szórakoztatásé-
ban áll — túllépve, miatta senki se hanyagolja el fontosabb teendőit.

a
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Ebből a szempontból kiindulva, nem megvetendő
a második sem: nemzeti irodalmunknak e részben való
hiánya.

Hányan vágytak hazánkfiai közül e szép és nemes
játékot alaposan megtanulni ! Kz a vágyuk azonban
betöltetlen maradt, — mivel az idegen nyelven írt
müveket meg nem érthették. Főkép ennek a körül-
ménynek tulajdoníthatni, hogy nálunk nem nyerhetett
a sakkjáték általánosabb elterjedést, mely pedig mind
szépsége, mind erkölcsnemesítő hatása miatt méltán
megilletné. Mert míg a müveit külföld annak egész
külön irodalmát képes felmutatni, míg a külföldön majd
minden városkának van egy, sőt több sakkegyletc, addig
irodalmunk Rozsvyay Mátyás (szül. 1833. -j- 1895.)
„A sakkjáték elemei" (Pest, 1860. 16-rét 96 lap),
M. Lange: «Leitfaden für Schachspieler" czímü tan-
könyve nyomán magyarított és csupán kezdők számára
készült munkáján kívül egyetlen ilynemü fordított vagy
eredeti tankönyvet sem mutathat föl: sakkegyletünk
pedig az 1864 október 16-án ujonan alakúit pestit s
az 1867-ben keletkezett nagykőrösit kivéve — nincsen,
holott hazánknak nemcsak kitűnő, hanem európai, sőt
világhírre jutott mesterei voltak és vannak, kik nem-
csak a gyakorlati téren tűntek ki, hanem alapos vizs-
gálódásaikkal a játék elméletét is becses adalékokkal
gazdagították. A sakkjáték terjedésének előmozdítására
hathatós tényezők a sakkegyletek. Alakítsunk tehát
ilyeseket, nagyobb népességű helyeken köz-, vidéken
magánjelleggel felruházandókat. És alakítsunk, ha több
sakkegyletünk lesz, egy országos, magyar sakkszövet-
séget, a külföldiek mintájára, évenkint más és más
Tárosban tartandó gyűlésekkel, melyeken kisebb-nagyobb
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jutalomdíjak kitűzése mellett játszma- és feladványverse-
nyeket kellene rendezni. 1871 júliusában, a gráczi
nemzetközi .sakkösszejövetelen, ki is dolgozták egy
osztrák-magyar sakkszövetség alapszabályait, azonban
ez ügyben további lépéseket nem tettek. Az alakítandó
sakk-körök kezdeményezői helyesen tesznek, ha a pesti
vagy valamely külföldi előkelőbb hasonló egylet (p. o.
a berlini, lipcsei, a londoni St. Georges vagy St.
Jamesclubb stb.) alapszabályait és tervezetét másolat-
ban megszerzik.

A források közül igyekeztem a legjobbakat fel-
használni. Ezeknek egy részét a munka illető helyein
névszerint is fölemlítem. Azonban e mellett számos,
egészen Önállóan kidolgozott, új anyagot is nyújtottam,
melyet a sakkjáték kedvelőinek figyelmébe ajánlok.
Érdekelhetik a magyar sakkjátszót többi között a
hazai sakkügyre vonatkozó jegyzetek, honi feladvá-
nyok, mestereink több, eddig kiadatlan játszmája, néhány
újabb végjáték stb., melyeknek egy része — hiszem —
a játék világirodalmára nézve sem jelentéktelen.

A tananyagot törekedtem czélszerűen beosztani,
különös figyelemmel arra, hogy az átmenetek a tanuló
elöhaladásának megfelelő természetes, fokozatos rend-
ben történjenek. E helyen egyszersmind szükségesnek
tartom figyelmeztetni a tanulni vágyókat, hogy a munka
nagyobb terjedelménél fogva annak egész szövegét egy-
másután áttanulmányozni nem szükséges, hanem az
előismeretek megszerzése után elegendő egy pár meg-
nyitást s azután a végjátékokból egy-egy könnyebet
elsajátítani, a tanulmányokból néhányat megfejtem s
innét áttérni a mintajátszmákhoz, melyek a már elsajá-
tított megnyitásokból erednek. A feladványokkal íog-
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lalkozni föltétlenül nem szükséges a gyakorlati játékban
való jártasság elnyerésére. Egyes, érdekesebb és tanul-
mányozásra méltó hadállások felvilágosítása végett
ábrákat mellékeltein. Amennyiben pedig a szöveg-
ben — a leggondosabb javítás mellett is — nébol
sajtóhibák fordulnának elő, ezeknek kijavítására magát
a t. olvasót kérem fól. Gyakorlottabb játékos azokat
könnyen feltalálja, kezdők részére pedig íölfedezésök a
gyakorlat egy neme.

Fáradozásomat eléggé jutalmazva érzem, ha jelen
mű közzétételével a szép és nemes sakkjáték minél
szélesebb mértékben való megkedveltetését és terjedé-
sét előmozdítanom sikerülni fog.

Nagy-Szalonta, 1872 január 1.

Márki István.



ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ.

Huszonöt esztendeje már. hogy megjelent ez az
első nagyobb arányú magyar sakk-könyv. Szerzője tizen-
két esztendő óta pihen sírjában s a sakkozó magyar
közönség, egy. vagy talán két kivonatot kivéve, negyed-
százada már mindig ehhez a könyvhez kénytelen folya-
modni, ha idegen nyelvekben nem járatos. Mivel azon-
ban a könyvet már régiségkereskedőknél sem lehet kapni,
ellenben a tanulni vágyók hirdetések útján is elég
gyakran keresik, az Athenaeum nyomdai részvény-
társaság elhatározta, hogy új kiadásban bocsátja közre,
én pedig, mint az elhunytnak öcscse, kegyeletesen vál-
lalkoztam ennek a műnek s vele egyidőben a kézirat-
ban maradt sakk-ábéczének sajtó alá való rendezé-
sére. Csak olyan sakkozó lévén, a kit boldogult bátyám
a sakktáblától elfordulva is meg tudott verni, semmit
sem változtattam a könyv lényegén. Hiszen a sakk-
nak benne előadott törvényei örökérvénynek, az azóta
feltűnt mesterek játszmáit pedig, ezeknek a törvények-
nek fólvilágosítására, külön példatárakban kellene közzé-
tenni, ami a sakk-körök feladata. Beértem tehát a
nyelven és a stíluson tett javításokkal, a történelmi
résznek kiegészítésével és a szedésre való felügyelettel.
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Azonban mindenesetre az én feladatom, hogy meg-
emlékezzem magáról az íróról, ki és ez nem a
testvérnek elfogultsága — itten közölt, müvével a
magyar sakk-irodalmat megalapította.

Márki István, Márki -János és Zay .Juliánná leg-
idősebb fia Sarkadon, Bihar-vármegyében 1842 augusztus
<i-án született. Gymnasiumi és jogi tanulmányait Pesten
végezte s itt ösmerkedett meg Szénnel, Erkel Ferenczczel,
stb., kiilönösen pedig a Vasárnapi Újság sakkrovatának
megalapítójával Cseresnyés Istvánnal, kihez a legőszin-
tébb barátsággal vonzódott. 18f>7 május 8-án Biharvár-
megye öt a nagy-szalontai járás esküdtjévé választotta.
Arany János városában írta meg sakk-könyvét, mely
Gyulán, 1872-ben 8-r. VI és '331 lapon jelent meg s
örvendetes feltűnést keltett a magyar sakkozók körében.
Gyön/ Vilmos, a jeles műfordító és szenvedélyes sak-
kozó, a Pesti Naplóban írt beható tanulmányában Márki
István művét „önálló, belbecscsel bíró szakkönyvének
nyilvánította, «mely becsületére válik irodalmunknak.
Ujabb kombinácziókkal, — úgymond— még eddig senki
által föl nem íedezett változatokkal nem viszi ugyan
előbbre a sakk elméletét, azonban alapos és gondos
összeállítása következtében teljesen egy színvonalon áll
a külföldi, hasonló terjedelmű bármely sakk-tankönyv-
vel, úgy, hogy ezeket a magyar olvasó, kezdő tanul-
mányozó Márki István műve mellett teljesen nél-
külözheti.*

Mire a sajtóban teljes elösmeréssel fogadott mű
megjelent, a királyi törvényszékeknek szervezése után
1871 deczember 18-án a szerző a gyulai kir. törvény-
szék egyik bírája lett. Erkelnek, a nagy zeneszerző-
nek, egyúttal a pesti sakk-kör elnökének városában



XI

újult erővel látott a sakk elméletének tanulmányozásá-
hoz. Barátaiból egy kis sakk-kört alakított, sőt a helyi
lapban, a „Békés''-ben, külön sakk-rovatot is nyitott.
Időközben a „Vasárnapi Újság "-bán szintén jelentek
meg sakk-feladványai, a niik mind azt bizonyítják,
hogy a sakkot nemcsak elméletileg, hanem gyakorla-
tilag is művelte. Gyulán rendezte sajtó alá Szénnek,
a híres magyar sakkozónak feladványait és jelesebb
játszmáit és itt kezdte írni sakk-ábéczéjét, a nélkül,
hogy irodalmunk akkori viszonyai közt ezekre kiadót
kaphatott volna.

Szívesen foglalkozott a mellett a szépirodalommal
is. 1856-ban jelent meg első nyomtatott költeménye,
de önmagával szemben szigorú bírálatot gyakorolván,
csak kevés versét nyomatta ki. Lefordította Corneille
néhány darabját, Gyulai Pál pedig a Kisfaludy-társa-
ságban nagy elösmeréssel nyilatkozott népmese-gyűjte-
ményéről, melyből az „Angyalbárányok'' czimű az
iskolai olvasókönyveknek most is egyik legkedveltebb
darabja. Mint bíró szintén kiváló szorgalommal dolgo-
zott. 1881 februárjában kisegítő bírónak rendelték be
a budapesti királyi táblához, hová 1882 márczius
19-én pótbírónak nevezték ki s már rendes bírónak is
felterjesztették, midőn Budapesten 1885 október 4-én
sírba vitte hosszas és emésztő betegsége, gyászba borít-
ván özvegyét s hét gyermekét.

Szerényen és zajtalanul élt; de nevéhez fűződik
az első magyar eredeti sakkmunka megírásának emléke.
Ez és nem csupán a testvéri szeretet volt az oka,
hogy most, midőn negyedszázad múlva könyve új
kiadást ér, annak az előszavában röviden egybefoglal-
tam élete egyszerű történetét, Idealismusa ő neki
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magúnak inkább ártott, mint használt ebben a minden-
napi világban; azaz idealismus azonban, mely ott van
ennek a számokkal tele írt könyvnek mindenik lapján,
talán meg fogja ihletni a .sakkjáték nemes .szenvedé-
lyének hódolók szivét, s úgy, a miként ő maga óhaj-
totta, minél szélesebb körben elterjedve, ellensúlyozza,
majd végkép legyőzi és helyettesíti a családok, sőt
nemzetek anyagi és szellemi jólétét csorbító, gyakran
végkép aláásó szerencsejátékokat. Ezt az óhajtást még
érthetőbbé teszi az a negyedszázad, mely lefolyt az
első és a második kiadás közt. így e könyvet nem-
csak mint egy irodalmi hézagnak máig egyetlen betöltő-
jét, hanem egyúttal mint a közerkölcsiség emelésé-
nek egyik szerény eszközét ajánlóin a sakkozó közönség
jóindulatába.

Kolozsvár, 1897 márczius 27.

Dr. Márki Sándor,
egyetemi tanár.



ELSŐ RÉSZ.

ÁLTALÁNOS ISMERETEK.

A sakkjáték rövid története. Irodalma.

A sakkjátéknak, ennek a legszellemesebb játéknak
eredete a mesés hajdankorban vész el, úgy, hogy feltalálása
időpontját meghatározni még csak megközelítőleg sem lehet.
Míg ugyanis némelyek azt állítják, hogy az ókorból szár-
mazott s feltalálóiul majd az egyptomiakat, majd a görö-
göket (nevezetesen Palamedes görög hőst a trójai háború
idejében), majd a khínaiakat nevezik ; mások és pedig sokkal
jobb okokból, feltalálását a hinduknak tulajdonítják. — Maga
a sakkjáték eredeti, szanszkrit neve : »csatur-anga« (négy
tagú) olyan szerencsejátékot jelez, melyben összesen négy
játékos (kettő ellen szövetkezve kettő) vett részt 8—8,
összesen 32 alakkal, úgy, hogy mindig koczkadobással hatá-
rozták el, melyik alaknak kell mozdulnia. A keleti nyelv-
tudósok véleménye szerint az ó-hindu hadsereg négy alkat-
része után nevezték el a bábokat. Az elefántok, melyeket
a futárok ; a lovasság, melyet a huszárok ; a hadi szekerek,
melyeket a bástyák vagy tornyok, és a gyalogok, melyeket
a jelenleg is így nevezett bábok képviseltek, valamint régi
khínai és arab források méltán gyaníttatják, hogy ez a
szép és nemes játék csakugyan Kelet-Indiában keletkezett.
Firduszi a Szászánida Kiszra Nnsirván perzsa király uralko-

Q, M Á U K I ; A 8AKKJÀTÊK KÉZIKÖNYVE. j
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dásának történetében kedves kis epizódot beszél el, Telhend
anyjának vigasztalására hogyan találták fel a sakkot,1

honnét Krisztus utón a VI. századtól fogva mind keletre
(Klünába), mind nyugatra elterjedt. Perzsiában a csatur-
anga már kettős sakká (satrandszsá) alakúit át, vagyis
csak két játékos szállt egymással szembe olykép, hogy a
négy királyból kettőt vezérnek neveztek el s minden játé-
kosnak ilykép egy királya s egy vezére volt.

Alig határozható meg, hogy Európába mely időtájban
hozták be. Annyi bizonyos, hogy Iréné görög császárnő Nagy
Károly nyugat-római császárnak (768—814.) egy elefántcsont-
ból készített saktáblával kedveskedett s hogy ennek néhány
bábját a st.-denisi kolostorban (Paris mellett) még most is
becses ereklye gyanánt ó'rzik. A sakkjáték Európában a
keresztes hadjáratok bevégeztével, a hazatérő keresztesvitézek
útján terjedt el. A müveit lovagnak a »Schachzabel«-ben is
jártasnak kellett lennie. Gottfried von Strassbnrg, a Tristan
és Isolde költője pl. Tristan neveltségéről szólva, azt mondja:

»Wie er höfisch war am Hof erzogen
Um keine Höflichkeit betrogen,
Liess er viel fremde Zabelworte
Eintiiesseii stets am rechten Orte:
Die sprach er wohl, der wüst er viel,
Und zierte gern damit sein Spiel.« '

Az Európában polgárjogot nyert játék mostani szép-
ségének tetőpontjára csakis itt lépett. Évszázadokon át
művelve, itt érte el azt a tökélyt, melylyel most, mint min-
den játék királynője, méltán büszkélkedik. Mert míg ázsiai
bölcsőjében csupán szendergett, itt első rangú mesterek
gyakorlati és elméleti művelése következtében óriássá maga-
súlt s képes a legszellemesebb, legmélyebb elmét is lebilin-
cselni. Legyenek többek közt e helyen megemlítve II. Fülöp

1 Mohi, Le livre des rois par Abou'lkasim Firdousi VI. köteté-
nek 819—356. lapja után dr. Pozder Károly a Phüol. Közlöny 1890.
évi pótfüzetében és »Egyetértés« 1890., 97. sz.

• G-yöry Vilmos Márki sakk-könyvének ismertetésében, »Pesti
Napló« 1872., 83. sz.
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spanyol, XII. Károly svéd, Nagy Frigyes porosz királyok,
Kichelieu bíbornok. Rousseau, Robespierre, L Napoleon,
Széchenyi István, kik játékunknak szenvedélyes kedvelői
közé tartoztak.

Az eddig élt és most is élő hírneves mesterek közül
megnevezzük a következőket:

Damiano portugál; Ruy Lopez spanyol; Paolo Sói,
Leonardo da Cutri (máskép il Puttino, a kicsiny), Horatio
Gianutio della Mantia — olaszok a XVI; Qreco Jakab,
olasz a XVII.; Stamma Fülöp arab, Philidor (kiről később
körülményesebben megemlékszünk) franczia, Ercole dél Rio,
Lolli, Cozio, Ponziani olaszok a XVIIL században.

Századunkban pedig:
I. Az angoloknál: Bucidé (a »History of Civilisation

in England« halhatatlan szerzője), Barnes, Boden, Bird,
id. és ifj. Mac Donnel, Evans, Medley, Mongredien, Mackenzie,
Staunton, Cochrane, Blackburne, Hampton. Kipping, Wywill,
Kennedy, Walker, Perigal, Owen sat.

II. A francziáknál: A lángeszű Deschapelles es Labour-
donnais (f 1842), St. Amant, Journoud, A. de Rivière,
€alvi, de la Roche, Cliamouillet, Devinck, Michelet stb.

III. A németek közt: Anderssen, Bledow, Bilgner,
Dufresne J., Hampe, Harrwitz, Horwitz, Hanstein, Mayet,
Van der Lasa, Lange M., Hirschfeld Pál, Neumann Gy. R.,
Paulsen L., Suhle, Steinitz, Zukertort stb.

IV. Az oroszoknál: Petroff (f 1867), Jänisch, Shumoff,
Urussoff herczeg.

V. A lengyelek közül kiváló mester volt gr. Kieseritzky
Lionel (f 1853-ban, Parisban).

VI. Az amerikai Egyesült-államokban: Stanley, Schul-
ten, Rousseau Jenő, Marache, dr. Raphaël, Perrin, Füller,
Fiske, Lichtenhein, Montgomery és kit utoljára csak azért
nevezünk, hogy fényes nevénél tovább időzhessünk, a hősök
hőse, a sakkóriás — Morphy Pál!

Morphy Pál szül. 1837. évi június 22-én New-Orléans-
ban (az amerikai Egyesült-államok Louisiana nevű állama
bán). — A sakkjátékot 10 éves korában tanulta atyjától
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ki középszerű játékos volt. Két év múlva már Rousseau
Jenővel és nagybátyjával Morhpy Ernővel győzelmesen mér-
között. 1850. év tavaszán, tehát 13 éves korában, a nagy
Löwenthalt, ki ekkor Amerikában tartózkodott, ismételve
legyőzte. 1857-ben a new-yorki nagy sakkversenyen elsfr
nyertes lön (Ki verseny-játszmából csak egyet vesztett !). —
1858. júniusában, 21 éves korában, Európába hajózott át
s miután Angliában Löwenthal. Bird, Boden. Barnes, Medley,
Mongredien, Oweii, Hainpton, Kippinget, Parisban a fran-
czia, valamint Harrwitz és Anderssen hírneves porosz mes-
tereket túlnyomólag legyőzte, a közvélemény a világ legki-
tűnőbb, legyőzhetlen sakkmestere gyanánt ünnepelte. —
Róla bizton elmondhatni, hogy a sakkjáték terén új kor-
szakot alkotott; mert európai föllépte óta a sakkjáték mind
kül-, mind belterjűleg roppant mérvben gyarapodott.

VII. Nálunk magyaroknál a sakkjátékot, úgy látszik^
az Anjouk honosították meg. 1335-ben pl. Károly Róbert
király János cseh királynak egy csodás-szépségű sakktáb-
lát ajándékozott,1 1479-ben Mátyás király kívánságára
Beatrice királyné az olmützi nagyfényű fejedelmi találkozás
alkalmával gyakran leült sakkozni 'Ulászló cseh (s később
magyar) király lyal8. 1557-ben a bergamoi Olivér Jeromosr

ki száz arany téten alul nem játszott, Nádasdy Tamás
nádor udvarában meg akart mérkőzni a legerősebb magyar
játékossal. A nádor azonnal írt Batthyány Ferencznek
(szül. I486. f 1566.), mint országos hírű s talán legkitű-
nőbb játékosnak, látogassa meg őt Sárvárott, vagy nyilat-
kozzék, hozzá küldje-e az olaszt Németújvárra? Sajnos, nem
tudjuk, lett-e valami a mérkőzésből.8 Ugyanakkortájban uta-
zott át hazánkon Paolo Bői, a világhírű olasz mester, hogy
a törökök ellen, kik ennek a játéknak szenvedélyes bará-
tai voltak, rendszerént sakktábla nélkül, lovaglás és társal-
gás közben egyszerre három játszmát is vezessen; valószínű,
hogy ez útjában nemcsak magyarországi törökökkel, hanem,

1 Horváth, Magyarom, tört. II. 218.
« Cnánki, Mátyás ndvara. Századok, 1883. 762.
3 Kerékgyártó, Magyarok életrajzai, I. 615. 6.
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«gyes magyarokkal is megmérkőzött.1 1688-ban, 12 éves
korában, II. Rákóczi Ferencz is órahosszat elsakkozgatott
-a neuhausi jezsuita főnökkel, Zimmermann paterral.« 1771-
ben BenyovszTcy Mór, a kalandos utazó, Kamcsatkában
sakkozással nyerte együvé a szökéshez és továbbutazáshoz
szükséges pénzösszeget.3 Már előbb, 1769-ben föltalálta, a
lipcsei Magazin für Naturkunde, Mathematik und Oekonomie
folyóiratnak azonban csak 1784. évi folyamában ismertette
meg Kempelen Farkas lovag (szül. Pozsonyban, 1734. jan.
23. f Bécsben, 1804. márcz. 26.) a maga sakkozó gépét,
mely alacsony szekrény mögött széken ülő ember-automa-
tából állt s a szekrényre tett sakktáblán igen ügyesen
játszott. Gépét, melynek hívői és ócsárlói ép úgy voltak,
mint akár az asztaltánczoltatásnak. Angliában, Fránczia-
országban,, sőt Amerikában is bemutatta s állítólag itt,
Philadelphiában pusztult el 1854-ben.4 A múlt század végén,
1793-ban már egy magyar nőt (Czinderynét) is igen jó
sakkozónak mond egy német utazó.6

Századunk nagy magyarjai közül Széchenyi István gr.
•és Deák Ferencz maguk is szenvedélyesen sakkoztak. Deák
Ferencz sajátkezűleg faragott szép sakkbábokat Freyseisen
•Gyulának, ki, mint ügyes vadász, sokszor küldött neki
«gy-e»J medvebőrt.6 A szabadságharcz után 1850-ben a
menekült magyarok Aleppoban sokat sakkoztak az arabok-
kal s egyikök érdekesen ösmertette az európai és az arab
játék közt való különbséget; Stammában, a sakk állítólagos
szülővárosában, a sakkról egy kézirati könyvet sem talált,
pedig sok ilyen kering az arabok közt.7

Mestereink is ebben az időben kezdték magukra vonni
a külföld figyelmét. Szén J., Pestváros volt jegyzője (f 1857.)

1 Lange, Paul Morphy. (Lipcse, 1859.) 14. 1.
1 Thaly, II. Rákóczi F. fejedelem ifjúsága, 105.
' Jókai, Benyovszky. I. 95—97.
4 Leirása a Nyelvtud. Közlemények VIII. kötetélten.
5 Hoffmannsegg gr. ntazása. 37.
* Budapesti Hírlap, 1888. 50. sz.
1 Pesti Napló, 1850. 202. sz.

' ' ' • " . . . .
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a londoni világkiállítás alkalmából 1851. júniusában rende-
zett sakkversenyen, az egy Andersent kivéve, a külföld
valamennyi matadorát leverte s ugyanakkor Angliának
magyar származású ünnepelt sakkmestere, Löwenthal is
nagy diadalokat aratott.1 8zén műveit Márki István sajt6
alá rendezte ugyan, kiadásukban azonban öt is meggá-
tolta a halál. — Mint sakkozó és a pesti sakk-kör elnöke
is kitűnt a magyar opera megalapítója, Erkel Ferencz (szül.
Gyulán, 1810. nov. 7. f 1893. jún. 15.), továbbá Cseresznye»
István (szül. Makón, 1837. f ű . o. 1866. október 10.), ki
1860—1866-ig Magyarország első sakkrovatát vezette a
Vasárnapi Újságban. Kitűnt továbbá Récsy Emil egyetemi
tanár (szül. Kolozsvárt, 1822. nov. 16. f 1864. június L),
báró Kdiscli Ignácz (szül. Pozsonyban, 1837. f Bécsben,
1889. ápr. 30.), a világhírű sakkozó, az 1867. évi párisi
nemzetközi sakk-verseny első nyertese, — ki azonban jobba-
dán külföldön élt; Hay Orbán, dr. Jacobi Sámuel, dr. Engel
Imre, Záry Zsigmond, Capdebó István, ki Andersennel vité-
zül mérkőzött, Dufresnét pedig legyőzte, dr. Vidor Zsigmond,
Spitzer Lipót, Papp Dezső, Véss János Ármin tanár (f 1882.)
stb. Legújabb időkben a magyar sakkozóknak Makovetz
János szerkesztésében már közlönyük is keletkezett, sőt
a képes lapokon kívül egyes napilapok is nyitottak sakk-
rovatot, az 1896. évi nemzetközi sakkversenyen pedig
Maróczy, főkép pedig Charousek Európa legkitűnőbb mata-
dorai közé küzdötte fel magát. Ez utóbbi napokig küzdött
Csigorínnal az elsőségért és csak heves harcz után érte be
a második díjjal. Ma ő a legkitűnőbb magyar sakkozó.

A sakkjáték magasabb irányban való művelését nagy-
ban előmozdították nyugaton a sákkegyleték (clubbok), melyek
közül nevezetesebbek a négy londoni, a párisi, berlini, edin-
burghi, bécsi, philadelphiai, new-yorki, new-orléansi (melynek
elnöke Morphy Pál), valamint a hazánkban Pesten 1842.
és 1843. fennállott első sakkor, melynek vezértagjai Szén,
Grimm és Löwenthal világhírű hazánkfiai voltak; — továbbá.

festi Napló, 1851. 378—9. sz.
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az idó'nkint rendezett nagy, nemzetközi sakkversenyek (tor-
nák), mint az 1851. és 1862. évi londoni, — a birminghami
1858., a bristoli 1861., a párisi 1867., a baden-badeni 1870.
évi július hóban stb.

A nevezetesebb irodalmi művek közül megemlítjük a
következőket:

Jacobus de Cessolis: »Liber de moribus hominum ét
officiis nobilium super ludo scacorum« (1290. körül), mely
méltán a legrégibb sakk-könyvnek tartható. (Rövid ismer-
tetését Bartalus István is adta a »Vasárnapi Újság« 1870.
évi folyamában a 146. lapon.)

Damiano: »Libro da imparare giocare a scachi« stb.
Róma, 1512.

Euy Lopez de Segura 1561-ben Alcalában adott ki
egy művet spanyol nyelven, de az eredetinek czímét már
nem ismerjük. — (A szerencsétlen Don Carlos infansnak,
II. Fülöp fiának ajánlta.)

Horatio Gianutio della Mantia: »Libro nel quale«
stb. 1597.

Dr. Alessandro Salvio műve 1604- és 1634-ből; későbbi
kiadása 1723-ban.

Gioachimo Greco szellemes művet írt 1615-ben, mely-
ben leginkább a cseljátékokat tárgyalja.

Gustavus Selenus (Braunschweigi Ágost uraik, herczeg
álneve) »Das Schach od. König-Spiel von. G-ust, Seleno.1617«,
melynek azonban nagy része Ruy Lopez művének fordítása.

Bertin József: »The noble game of Chess« sat. Lon-
don, 1735.

Stamma Fülöp (aleppói születésű, arab mester) ugyan-
ezen czím alatt 100 darab mesteri végjátékot adott ki
Londonban, 1745-ben.

AndréDanican Philidor: »Analyse du jeu des Échecs«
London, 1749. Azok számára, kik a gyalogvégjátékok elmé-
letét alaposan tanulmányozni kívánják, — igen ajánlható,
kitűnő munka.

Mellőzve itt több régi, inkább csak történeti érdekű
művet, az újabb irodalom termékei közül ajánlhatók:
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Lewis Vilmos: Chess Problems. London, 1827. újabb
kiadásban 1833.

»A treatise on thé game of Chess, London, 1844.«
Igen jeles mű.

Walker György: »The art of Cheas-play,c London,
1846.

»Chess-Studies,« London, 1844. Több mint ezer sakk-
játszma gyűjteménye, köztök több Széntől is.

Alexander A.: »Encyclopédie des Échecs« stb. Paris,
.1837. Ez a legnagyobb terjedelmű sakk-könyv.

»Collection des plus beaux Problèmes d'Echecs« stb.
.több mint 2000 feladvány gyűjteménye.

Staunton Howard: »Chess-Players Handbook« (8-r.,
518 lap). London, 1847—1848. A sakkirodalom egyik leg-
kitűnőbb műve.

Bilguer és Van der Lasa: »Handbuch des Schach-
spiels.« Berlin, 1865. IV. kiadás. — Kétségkívül a legala-
posabb és legremekebb sakkmű.

»Paul Morphy.« Eine Skizze aus der Schachwelt.
Lipcse, 1859. Két rész. Szerzője Lange Miksa, jeles német
mester. (Tartalmazza Morphy Pál életrajzát s 118 darab
válogatott játszmáját.)

Dr. Suhle B. és Neumann Oy. Rudolf: »Die neueste
Theorie und Praxis des Schachspiels.« Berlin, 1865. Igen
alapos dolgozat, mely 1857-től 1865-ig játszott 329 minta-
játszmát — kitűnő jegyzetekkel felvilágosítva — tartalmaz
s a játék újabb haladását jelzi.

Dufresne Jean: »Theoretisch-praktisches Handbuch
des Schachspiels.« Berlin, 1863. 8-r., 718 lap, mintegy 600
ábrával és 348 darab mintajátszmával, melyek között 40—50
drbot magyar mesterek Szén, Lustig (most Vidor), Erkel,
dr. Spitzer és Récsy Emil játszottak.

Lange Miksa: »Handbuch der Schachaufgaben.« Mint-
egy 600 válogatott feladvány gyűjteménye. Jeles mű.
Lipcse, 1864.

Portius K.: »Kathechismus der Schachspielkunst.«
Berlin, 1866. 4. kiadás. Kezdőknek különösen ajánlható.
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Rozsnyay Mátyás: »A sakkjáték elemei.« Pest, 1860.
Kiadja Heckenast Gusztáv, 96 lap. Kezdők számára, Lange
M. »Leitfaden für Schachspieler« czímű munkája nyomán.

Hamvas Pál, A sakkjáték kézikönyve. Budapest, 1896.
A folyóiratok közül említésre méltók:
»Schachzeitung.« Alapítá Bledow az 1846. évben

Berlinben. Havi füzetekben.
»Neue Berliner Schachzeitung.« Kiadta Anderssen és

Zuckertort Berlinben. Szintén havi füzetekben.
»The Éra.«- Angol sakklap, havi füzetekben.
»Sphynx.« Szerk. Journoud Pál, Parisban. Havi f.-irat.
Ezen kívül a »Leipziger Illustrirte Zeitung,« »The

ülustrated London News,« »L'Illustration,* s több külföldi
képes heti lap, valamint hazánkban a »Vasárnapi Újság«
és a »Magyarország és a nagy világ« illető rovatai szám-
talan feladványt és játszmát hoztak. Nagyváradon, hol
a sakk-körnek (1897) 140 tagja van. »Magyar Sakk újság«
czímen jelenik meg az egyetlen szaklap.

Elemi ismeretek.
A sakkjáték fogalma. A sakktábla és bábok fel-

állítása. Jelzés.

A sakkjáték két ellenfél (két vagy több személy egyik
vagy mindkét részen) között folyó szellemi harcz, melynek
közegei a sakkdeszka (vagy tábla) és a bábok.

A sakktábla egy 64 koczkából álló négyszög. Ezen
koczkák felváltva fehér (vagy más világos) és fekete (vagy
más sötét) színűek.

Minden fél rendelkezésére tizenhat, s így a két félnek
harminczkét bábja van; ezek a következők:

egy világos ^ és egy sötét király @fô

egy világos *j& és egy sötét vezér 'tik
«39
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két világos Hl és két sötét bástya JÏ

két világos ̂  és két sötét huszár Jj^

két világos É és két sötét futár ö
. ~- . . —••U»

%

nyolcz világos ^ és nyolcz sötét gyalog j^

A játszma megkezdése előtt ezeket a következő ábra
szerint kell állítani a sakkdeszkára:

7

• 6

• HP HP HP 8Pwám^/í/m.^ jUsí
'rfsj'r'y>'- f1* vy>/J*sS.,''< Vrs'ffl'íÁfy ví'v^yyxíá'

»pi
*̂ pJ*B!LĴ N™JaiB%—|

1 ' wí!wM. ' ' tzemű %>/////$, &/////$,

4>ft/S,,//i ^íW/fc _ '//5fffr-/í *̂ '//////.'///S. j

a b c d e f g h

A sakkdeszkát úgy kell elhelyezni a két ellenfél
között, hogy minden játszó fél jobb keze felől egy világos
(fehér) színű koczka essék.

A föntebb közölt ábra szerint tehát elhelyezendő : a
két bástya a két sarok koczkára ; közvetlenül a bástyák
mellé az első és illetőleg az utolsó sorba a két huszár;
ezek mellé a két fidár : a vezér pedig azon szabály szerint
»servat regina colorem« (a királyné megtartja saját színét)
a fennmaradt két középkoczka közül a saját színének meg-
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felelőre ; tehát a világos vezér dl, a sötét d8-ra. A kimaradt
középkoczkákra tehát színűkkel mindig ellenkező színre a
Uralyok&l állítják.

Az ezen sorokban felállított bábokat — király kivé-
telével — tiszteknek is nevezik, ellentétben a nyolcz-
nyolcz gyaloggal, melyeket a tisztek előtt közvetlenül ál!6>
sorba, egymás mellé helyeznek el.

Az egyik játszó fél a világos, a másik a sötét színir
bábokat nyeri, s ezeket, mint saját táborát vezeti a játszma
folyamában.

A jelzést a végből találták fel, hogy a sakktáblán»
történhető minden báb-mozdulat feltüntethető legyen.

A 64 koczka mindenikét egy betűvel és számmal
nevezik. A sakktáblát függőleges irányban betűkkel A, B,
C, D, E, F, G. H; vízszintes irányban pedig számokkar
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jelölik meg s a betűk és számok érint-
kezési pontjai adják meg az illető koczka nevét. Tekintsük
meg a következő ábrát, hol ez világos magyarázatát leli t

'Éji bő gp d5 Ilii f5 |j|| 5h

'/AWaiP PÜP f^/ //ÁW^/

W/m^m^^'wmr^^
*tôIIP WP vW "wim

1,1

Tehát midőn a bábokat az első ábra szerint helyezik
el, a két világos bástya ál és hl-en; az egyik huszár bl,.
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« másik gl-en; az egyik futár cl, a másik fl-en, a vezér
-dl, a király el-en, a gyalogok pedig a2, b2, c2, d2, e2, f2,
g2, h2 koczkákon fognak állani; a sötét bábok közül a tisz-
tek a 8-as vonalon, a gyalogok a 7-ik sorban megfelelőleg.

A lépések pedig következő módon jeleztetnek: a gyalo-
gok lépéseinél csak a koczkák neveit teszik ki; első helyen
azon koczka, a melyről, második helyeri a hová az illető
gyalog lép. P. o. az első ábrán a világos király előtt álló
gyalog e2 két koczkával előbbre halad, vagyis:

1. e2—e4.
Tegyük fel, bog)' sötét szintén a megfelelő király-

gyalog-lépéssel válaszol; lesz:
1. e7—e5,

A tisztek mozdulatainál már a tiszt nevének kezdő-
betűjét is kiteszik; mint:

2. Hgl—f3.
Vagyis a gl-en álló világos huszár helyéről az f3 koczkára
•ugrik stb.

Ez a jelzés, mely, mellesleg mondva a legegyszerűbb
és a legjobb, Németországban és nálunk általánosan elter-
jedt, míg Angliában és Francziaországban más módot hasz-
nálnak. T. i. megnevezik a bábot s azt a koczkát, melyen
áll. azután a tisztekről (a betűk helyett) elnevezett vonalat
s a koczka számát, hová az lép. P. o. az angoloknál (és
Amerikában) az előbb felhozott e2—e4 lépést így jelzik:
KP2—K4. (th.) vagyis a király gyalogja (Kings Pawn)
a kírályvonal 4-ik (4. th.) koczkájára lép; KB—QB4 th>
azaz Ffl—c4 stb.

A királyok állomáshelyeitől, el- és e8-tól jobbkézre
terjedő oldalt (e 1-től h l-ig; e8-tól h8-ig) királyszárny-nak;
a másik oldalt vczérszárnyusk. s ezek után az egyik vagy
másik szárnyon elhetyezett tiszteket királybástyának, király-
huszárnak, királyfutárnak, illetőleg vezérbástyának, vezér-
huszárnak, vezérfutárnak nevezik.

Hogy a tanuló a jelen műben használt s az elméleti
tanuláshoz elkernlhetlenűl szükséges jelzést jól elsajátítsa,
mondanunk alig szükséges.
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A jelzés ismertetésével kapcsolatban álljon itt a szo-
kott rövidítések magyarázata:

K. annyit jelent, hogy király.
V. » » » vezér.
B. » » » bástya.
H. » » » huszár.
F. » t » futár.
gy. » » » gyalog,
o—o » » » elsánczolás a rövid- vagy király-,
o—o—o » » elsánczolás a hosszú-vagy vezér-

szárnyra.
/

: annyit jelent, hogy üt.
f » » » sakk!
ff » > » kettős sakk!
f » » » üt és sakk!
$ » » > sakk és matt.
! a szép vagy jó,
? a gyenge (v. rossz) húzásokat jelenti.
P. o. He4—f6 f lépés azt jelenti, hogy a huszár e4

koczkáról f6 koczkára ugrik és hogy az ellenséges király-
nak sakkot mond.

Vdl—h5 : £ = a vezér dl-ró'l h5-re húz, ott valamely
ellenséges bábot üt és egyszersmind az ellenkirályt sakk-
mattá teszi, stb.

Az egyes bábok menetmódja és csereértéke.

l.

W A király. ^

A király (König, Roi, King) a tábor legfőbb bábjay

mely körül az egész játék forog. Ugyanis a játszma eldön-
tése, a nyerés a király elfogásától, mattá-tételétől függ.
E czél elérhetése végett semmi áldozattól sem kell vissza-
riadni. Mindamellett, hogy a király szerepe a játszmában
a legfontosabb, menetmódja fölötte korlátolt s működése, kivált
a játszma kezdetén és közepén, szenvedó'leges.
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Menetmódja: a király arról a koczkáról, melyen áll,
minden ezzel szomszédos legközelebbi koczkára léphet, föl-
téve, hogy azokon sem saját színebeli báb nem áll, sem az
általa elfoglalandó koczka ellenséges báb ütése körébe nem
esik; azaz a királynak ellenséges bábtól megszállva tartott
területre mennie (úgy, hogy azok üthessék) — föltétle-
nül tilos.

Példa: Állíttassák a világos király e4 koczkára, egy
világos gyalog f4-re; a sötét király g6-ra, egy sötét huszár
c2-re. >

A föntebbi szabályok szerint itt a világos király lép-
het e4-ről d3- vagy f3-, dó- vagy e5-re; nem léphet ellen-
ben d4- vagy e3-ra; minthogy ezen koczkákat, mint később
megtudjuk — a sötét hnszár megszállva tartja; f5-re sem,
mivel ez már az ellenkirály ütése körébe esik; f4-re pedig
azért, mert e koczkán már egy saját táborabeli báb (egy
gyalogja) áll. De ha ez a báb sötétszínü, szóval az ellen-
táborból való volna, a világos király kiüthetné s helyébe
lépne, így: Ke4 — f4: (király e4-ró'l f4-re üt.)

Hatáskörét illetőleg már említettük, hogy a király
szerepe korlátolt és szenvedőleges. Cselekvő részt a játsz-
mában csak akkor vesz, midőn a tisztek nagy része köl-
csönösen lecseréltetett, (a tiszteket ellenbábok kiütötték, az
ütő bábokat pedig visszaütötték,) s a király egy vagy két
tiszttel, vagy pusztán a még megmaradt gyalogokkal igyek-
szik nyerni, vagy legalább a játszmát döntetlenné tenni.
A király értéke tehát, az úgynevezett végjátékokban,
a játszma (Partié) végén emelkedik, mint ezt tapasztalni
alkalmunk leend.

A játszma kezdetén rendszerint tanácsos a korai
elsánczdás (rochade). Ez abból áll, liogy a király és bástya
(akár király, — akár vezérbástya) a mindjárt felsorolandó
föltételek alat, helyöket egy egyidejű, kettős mozdulattal

1 Minden, az egész mtiben folytonosan előforduló példa megér-
értése végett szükséges az azokban adott helyzeteket (positiót, had-
állást) a sakktáblára alkalmazni, vagyis azon bábokat, a melyek és
ugy, a mint ezekben megjelöltetnek, arra felrakni.
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akkép változtatják meg, hogy a bástyát közvetlenül a király
oldala mellé húzzuk, a király pedig — a bástyán keresztül —
a legközelebbi, vizszintes irányban fekvő, üres koczkára
ugrik. A királynak és bástyának ezt az egyetlen lépésre
számított sajátságos mozdulatát egy játszma folyamában
csak egyszer engedhetni meg egy-egy félnek, de csak
a következő esetekben: *

1. ha sem a király, sem a vele elsánczolni akaró
bástya még nem mozdultak, tehát eredeti állomási helyeiken
állanak;

2. ha a király és elsánczoló bástya között levő tér üres;
3. ha a király nem áll sakkban (megtámadva);
4. ha az ellenséges báb ütése körén (azaz sakkján)

keresztül nem kell a királynak lépnie; magától értetvén,
hogy az elsánczoláskor sem léphet sakkba. (Ez a bástyára
nézve nem tilos.)

Példa: Vil. Kel. Bal. és hl.
Sőt. Ke8. Ba8. és h8.1

Minthogy ezen hadállásban az érintett négy kivételes
eset közül egyik sem fordul elő, az elsánczolás akár
a király-, (rövid), akár a vezér (hosszú)-szárnyra, (vagy
oldalra) megengedtetik. (Fölteszszük, hogy még sem a kirá-
lyok, sera a bástyák nem mozdultak.)

Ha tehát világos (vagyis az ezen színű tábor veze-
tője, az ezen színnel játszó fél) a rövid oldalra óhajt elsán-
czolni, a hl. bástyát fi-re húzza, királyát pedig azon keresz-
tül gl-re helyezi. És ez a rövid dsánczolás, (o—o a jelzés
szerint.)

Ha pedig nem a rövid, hanem a hosszú oldalra kívánna
vil. elsánczolni: az ál bástyát dl-re, királyát pedig cl-re
teszi át. (o — o — o a jelzés szerint.)

Épen ily módon sánczolhat el sötét is akár a rövid,
akár a hosszú szárnyra.

1 Rövidség kedvéért a következendő példákat mindenkor ily módon
adjuk. Jelen példa így értendő: a világos király állíttassák el, az
egyik világos bástya ál, a másik hl-re; a sötét király e8, a sötét bás-
tyák közlü pedig egyik a8, másik h8-ra.
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Példák azon esetek felvilágosítására, melyekben az
elsánczolás tilos:

1. Vil. Kel. Bhl.
Sőt. Ke8. Bf8.

A világos királynak, hogy a hl bástyával elsánczol-
hasson, az fH-on álló sötét bástya ütése körén (sakkján),
az f. vonalon kellene áthaladnia s így el nem sánczolhat;
de sötét sem, mert bástyája már nem áll eredeti állomás-
helyén s így már mozdult.

2. Vil. Kel. Va2. Bal. és hl. F f i .
Sőt. Ke8. Ba8. és h8. Hb8. Fb4.

Itt az egyik fél sem sánczolhat el, sem az egyik,
sem a másik szárnyra. Világos nem a rövid oldalra; mert
az fi. F. közben áll, de még az okból sem (s e miatt
a vezérszárnyra sem), mivel a b4 sötét futár sakkba ejtette.
Sötét pedig azért nem sánczolhat el a királyszárnyra, mert
a világos vezér sakkvonalába (a2—g8) jönne; a vezér-
szárnyra saját huszárja miatt.

Rendszerint előnyös az ellenkirály elsánczólását gátolni,
vagy éppen lehetetlené s ezáltal helyzetét kedvezőtlenné
tenni.

A rövid eUánczolás gyakoribb és többnyire ajánUiatóbb ;
mert így a védelem az ellentámadásra hatásosabb és
a roham könnyebben nyerhető. Az elsánczolásnál egyéb-
iránt főkép azt kell figyelembe venni, hogy az ne történjék
az ellenfél bábjainak támadási irányába eső szárnyra. Külö-
nösen veszélyes a két egyesült ellenfutár vagy bástya nyílt
és a király állására irányzott rohama. Azért az elsánczo-
lást ott, hol ilynemű veszély fenyeget, — abba is hagyhatni.

óvakodni kell a királyt a játszma kezdetén, átalában
pedig mindaddig, míg az ellenfél nagyobb erővel rendel-;
kezik, játékba hozni; mert könnyen mattá teszik. Különösen
veszélyes az említett esetekben a tábla közepére vagy
a felé vinni, hol a küzdelem rendszerint leghevesebb.

Vigyázni kell a játszma elején és derekán arra is,
hogy a király előtt (az elsánczolás után) közvetlenül álló
gyalogok állomásaikat vakmerőén oda ne hagyják, mert
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így a király fedetlenül marad. Gyakran egy előrehaladt,
a király állásáig nyomult ellengyalog fedezi a királyt, s
így, míg egyéb veszély nincsen, czélszerűbb azt ki nem ütni.

Ha a királyt megtámadják (sakkba teszik), magát
vagy más koczbára való mozdulás, vagy az ellenséges báb
kiütése, vagy saját bábjai egyikének közbetétele (közbehű-
zása, takarása) által védheti. — Ha ezek közül egyiket
sem teheti, a sakkot elhárítani nem tudó király el van
fogva, vagyis sakk és mát. Ez a játszma czélja és vége;
mert a matot adó fél a győztes.

2.
gît/ \ÜL>
tuf A vezér. ^

A király után legfontosabb báb a vezér Chelytelenül
királyné; die Dame, la dame, thé queen). Erejére nézve
a legelső az egész táborban, mivel menetének iránya és
hossza a legszétágazóbb, illetőleg a legnagyobb.

Menetmódja : A vezér arról a koczkáról, melyen áll.
minden egyenes (akár vízszintes, akkár függőleges vagy
ferde) vonalon levő másik koczkára léphet.1 P. o. az üres
sakktáblán álljon a vezér dl-én. E pontról a következő
vonalakon (s így minden, azokon levő koczkán) uralkodik:
dl-d8; dl—ál; dt—hl ; dl—hő; dl—a4. Tehát 5.
a tábla valamely közép koczkájáról p. o. e4-ről azonban
már 8 különböző irányban. (Utóbbi pontról 21 koczkát!)
A vezérre nézve (valamint semmi más bábra) már nem áll
a tilalom, hogy ellenséges területre nem léphet, mert játéka
korlátlan. Azonban csak addig (azon koczkáig) húzhat, míg
szabad tere van; más bábot átugrania nem szabad; de az
ellenséges, útjában álló (helyesebben: ütése körébe eső)
ellenséges bábot kiütheti s ekkor ennek helyére lép.

A vezért korán játékba hozni nem tanácsos, mert
ellenkező esetben alkalmat ad a másik félnek, hogy kisebb

1 Azaz, mint alább látjuk, eçy futár és bústya menetinódjat,
egyesíti önmagában.

M Á K K J ; A 8AKKJÀTÉK K14ZIKÖ5YVE. 2
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tisztjeivel és gyalogjaival azt üldözőbe vegye, sőt gyakran
el is fogja, vagy legalább az üldözés következtében tábo-
rát kedvezőbb állásba hozza (fejleszsze). Ezt a hibát leg-
inkább kezdők szokták elkövetni.

A vezér feladata a nála kisebb tisztek és a gyalogok
rohamát támogatni és csak a döntő pillanatban föllépni.
Óvakodni kell a királyt és a vezért oly helyzetbe hozni,
hogy azok egyidejűleg megtámadhatók legyenek (sakk-
sekk); mert ily esetben a vezér rendszerint elvész.

Maga a vezér (a puszta táblán) nem elegendő az
e!len-király elfogására. Hogy a matot kicsikarhassa, szük-
séges, hogy más báb is támogassa, habár csak a király is.
— A király és vezér mily módon foghatja el az ellenkirályt,
azt alább a végjátékoknál tárgyaljuk; azonban tájékozás
végett az erre vonatkozó fejezetet (lásd: III. rész, Király
ez. fej.) a tanulónak azonnal át kell tanulmányoznia.

3.

sä A bástya. ==.

A vezér után legerősebb tiszt a bástya (torony, dér
Thurm, le roche, thé rook).

Menetmódja: A bástya mindig egyenes, függőleges
vagy vízirányos vonalon jár. P. o. ha egy bástyát eő-re
állítunk, az onnét négy különböző irányban mozdulhat;
e5-tol e8, vagy e5—el; eő—hő vagy aő felé, mindaddig,
míg akadályra nem talál. Ez érintett vonalokon minden
előforduló koczkát hatalmában tartván, azok bármelyikére
léphet.

A bástya erqe és így értéJcc a játék vége felé mind-
inkább emelkedik, mivel a bábok kölcsönös lecserélése
következtében mind több és több szabad működési vonalat
nyer. A játszma derekán főfontosságú, hogy a szabad vona-
lakon uralkodjék, főleg az ellenkirály állására irányzotta-
kon, mivel ez a körülmény legtöbb esetben sikeres táma-
dásra képesíti. Kiválóan erős az ilyen nyilt bástyavonal,
ha azt mindkét bástya megszállva tartja, azaz ha a bástyák
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meg vannak kettőzve ugyazon vonalon, p. o. az egyik
•el-en, a másik e2-tőn áll.

Fontos szerepet játszik még a bástya a gyalogoknak
vezérré-vitelénél a végjátékokban. (Lásd. III. Rész, ill. fej.)

A vezéren kívül egyedül a bástya képes — csupán
királyának segélyével — az ellenkirályt mattá tenni. (Lásd.
ín. Rész, ill. fej.)

m &JgJL A futár. JL

A futár (der Laufer, le fou, thé bishop) minden nyilt,
ferde (diagonalis) vonalon uralkodik, mely olyan színű, mint
az a koczka, melyen áll; tehát ugyanazon egy színből
(fehér vagy fekete) álló ferde vonalakon jár. Például, az
•egyik futár e5-ön, a másik d5-ön áll. Az e5 sötét koczkán
állónak vonalai lesznek e5—ál; e5 — b.8; e5—b8 és e5—h2;
a d5 világos koczkán levőéi: d5—a2; d5—a8; d5—hl
és d5— g8. Az említett vonalokon létező minden koczka az
illető futár hatalmában lévén, azok bármelyikére léphet.

A futárok a játszma elején és derekán, a huszárokkal és
gyalogokkal egyesülten, rohamra különösen alkalmasak.
főleg ha vonalaik nyitvák. Minthogy támadást távolabb
•eső pontról is intézhetnek, ez okból a huszároknál vala-
mivel erősebbeknek tartják őket. Áll ez főleg a két
•egyesült futárra nézve két huszár ellenében; mert míg két
futár királya segélyével matot adhat, a két huszár és király
«rre nem képesek.

A roham megkezdésére a király fntár alkalmasabb,
mint a vezéré. Ugyanis a királyfutár világosnál c4, sötét-
nél c5 koczkákat csakhamar elfoglalhatja s innét az ellen-
fél gyenge f7 s illetőleg f2 pontját fenyegetheti, míg
•a vezérfutárt nehezebben hozhatni játékba.

A futárok, ép ügy, mint a bástyák, a gyalogok bevi-
telénél fontos szolgálatokat tehetnek, sőt sok esetben eré-
lyesében támogathatják azokat, mint a bástyák.

Mi módon lehet két futárral és a királylyal az ellen-
2*
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királyt mattá tenni, azt a III. Rész e. r. II[. fejezetébe»
tárgyaljuk s annak áttekintése már most előzőleg is igen
ajánlatos.

5.
^T\ jfo
^7\ A huszár. *mL

Míg minden egyéb sakkbáb járása az évszázadok és
különféle nemzetek befolyása következtében kisebb-nagyobb
változást szenvedett, a huszár (ló, lovag, dér Springer, le
cheval, thé knight) őseredeti, sajátságos menetmódját meg-
tartotta. Járása minden más bábécól feltűnően különbözik
s egy négy koczkát magában foglaló L alakú ugrásból áll.
Felvilágosításul álljon itt a következő ábra:

r'W/S//A~ ~''"•'••/•'/////' ~~ ''"/'/•"//•*'WP-'/s/'y/wm %'M%í}. vjjím W$mw%& ^fe

•.
£o lW?/*A WM:V. Imztï- w&M.

"ífáy".y>, Y''j''í'?%: •/.•••,•:•/•/,- •/.-•'•',''?

W^^m.
*•'•"///////' '"/y/'-'///' '"'.•:'/."//. /•''"••','•'///;m ;

£:;^ ?y?M -^Wl WM• MM. wwí '̂̂
?:/-.-V '"?/?/////• .•/..'•'.'•', •/<',/.•////'•.

$W?v .<-•;••*« ''J/'/ívv.
^^M_ mfau WajiL. MÍÉi l

Az e5-ön álló világos huszár innét minden, ez ábrán
sötét haszárokkal megjelölt pontra ugorhatik, ezen sötét
hnszárok közül tehát bármelyiket kiütheti,l és viszont
a sötét huszárok bármelyike ütheti.

1 D» a közbeeső koczkáknak egyike sincs a vil. huszár hatalmában.
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Egyedül a huszárnak van meg az a szabadalma, hogy
bármely közbeeső bábon keresztül ugorhatik (mivel ezek
közül egyik sem esik ütése körébe); - s mint láttuk, min-
den ugrásánál cseréli a színeket, a melyekről és a melyekre
ugrik.

A fentebbi példából az is látható, hogy a sakktábla
közepén (a c3—Í3—f6—c6 vonalak közt levő téren) 8
koczkát tart megszállva. Hatásköre csakugyan itt a leg-
erősebb, mert már a tábla szélén vagy épen egy sarok-
koczkán csak 4, 3 s illetőleg 2 koczkán uralkodik. Azért
már a játszma megnyitásakor igyekezni kell a huszárokat
•o tábla közepe felé elhelyezni (világosnak f3 és c3; sötét-
nek f6 és c6 koczkákon).

Oly esetekben, midőn az ellenfél hadállása (positiója)
zárt és így nehezebben hozzáférhető, valamint ha gyalogjai
egymástól elszaggatva, szétszórtan állanak, a huszár —
sajátságos, ugró menetmódjánál fogva — hasznosabb a futár-
nál; mert az ellenfél táborába könnyebben behatolhat, az
•elszórt gyalogokat pedig elfogdoshatja.

Kezdők különös figyelemmel kísérjék az ellenfél huszár-
mozdulatait, minthogy ezek nehezebben tekinthetők át. Ha
-a huszár a királyt és vezért egyidejűleg támadhatja,
3, vezért nem lehet megmenteni.

Egy vagy két huszár egyéb segély nélkül elégtelen
-az ellenkirály mattá-tevésére, ha királya segíti is; de ha
-az ellenfélnek egy vagy több gyalogja is maradt, néha
lehetséges a mát. (Lsd. III. Rész, ül. fej. a végjátékoknál.)
Különben, erejére nézve, kivált a játszma kezdetén, a futár-
ral egyenértékű.

6.

O A gyalogok. JL

Míg a többi sakkbáb előre és visszafelé, bármely —
fönnebb meghatározott — menetmódjával egyező mozdulat-
tal léphet, a gyalog (paraszt, der Bauer, le pion, thé pawn)
csupán előre, t. i. az ellenfél tábora felé húzhat, egyenesek,
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függőleges irányban; visszafelé soha. Míg a gyalogok
eredeti állomáshelyeiken állanak, legelső mozdulatuknál,
tetszés szerint egy vagy két koczkát léphetnek előre;
későbbi mozdulataiknál azonban csupán egyet. — Ütésök
módja elüt járások irányától; mert habár egyenes, függé-
lyes irányban haladnak előre, ütésök még sem oda. hanem
a legközelebb két oldalt eső koczka valamelyikére történik,,
oda, hol ellenséges báb áll.

Sötét.

~ vmm W^W/ WMP'< ~W^M-wk ÉP mm il///W'/Ws ?.7'/-s,v/s '-v/''//''/ ''•v/v///;•.^y/'t.w. WZ/MM. './//M.W. , '.s,tf/-',/'í.
?/•'''//////> W/f/y/ WMMft, WMW'

•
«$$$?M %&wMri '&?mmy ÏKiïMy

fejjé, 'wm4, ty'má,'..••/.y/M. "ixt/zm. v.K.mm </t//-'M.

l'-Wy'ű Y/wyty, w/w?1//'/ "/%%?<&'.ZZMÍm '.XX'/'/w. '.•:t;-/M.'/y. K'M^.w.m •wyZxfá ww/fa * ^M%^ "'Mm::;,///,/'/. :.:,/////'/: '.í/í//'/;'!?!'. '.M'////.W.

Wê W' W< W%/•///#•, /"<«•% Wífyy'jfí vffirwfí

wm^ wmí wm mmIÄI wm

W'f'í'fá 'é^íf^a^t '''••'^/fa/í. 'w!wA'/.

Világos.

Ezen ábrán a d2-n (azaz eredeti állomáshelyén) fel-
állított gyalog mehet a d3 vagy d4 koczkára tetszés sze-
rint; vagy ütheti a c3-on álló sötét gyalogot (d2—c3:) z
helyét elfoglalhatja.

E helyen megemlítendő még a gyalognak az a saját-
ságos kiváltsága, hogy az eredeti állomáshelyéről két kocz-
kával tovább lépő és oldala mellett elhaladó ellenséges
gyalogot, épen úgy, mintha az csak egy koczkát lépett (s
így ütése körébe jött) volna ezen koczkán menetközben (én
passant) kiütheti, kiütni azonban nem köteles. P. o. a fön-
tebbi példánál a d2 gyalog d4-re lép. Igen, de e4-en egy
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ellenséges (sötét) gyalog áll, melynek ütése körén, a d3
koczkán áthaladt. Az e4 sötét gyalog tehát épen lígy,
mintha ide (a d.3 koczkára) lépett volna, azt menetközben
kiütheti, azaz e4--d3: — (E szabály szerint ütheti az e4
gyalog fi koczkán az fa gyalogot is, ha fa—í'4 lépést teszi.)

Habár a gyalogok a tábor leggyengébb bábjai, kiváló
fontosságúak már csak abból az okból is, mert az ellenfél
táborának utol só sorába (világosnál ál—hl; sötétnél a8—h8
vonalba) lépő gyalog e mozdulatkor azonnal egy tetszés
szerinti (s rögtön megnevezendő) tisztté változtatható, még
akkor is, ha ilyen tiszt még játékban volna.1

A játszma megnyitása is rendszerint a gyalogok köl-
csönös mozdulataival történik, hogy az ekként támadt nyilt
vonalokon a tisztek is játékba jöhessenek.2

A d és e vonalokon álló gyalogokat középgyalogok-
nak nevezik s megtartásukra a játszma folyamában ügyelni
kell. minthogy a saját részéről való támadást előmozdítják,
az ellenfélét pedig akadályozzák. Hátrányosak szoktak lenni
a kettős vagy épen hármas gyalogok; értjük pedig ezek
alatt azt, ha egy függélyes vonalon két s illetőleg három
hasonló színű gyalog áll. Ellenben előnyös a szabad gyalog.
melynek jobb és baloldalt legközelebb fekvő, szomszéd vo-
nalán ellenséges gyalog nem áll s így az ezektől szabadon
haladhat; valamint az összekötött gyalog, ha t. i. két vagy
több hasonló színű gyalog egymás mellett levő, azaz szom-
szédos vonalokon áll.

Elszigetelt egyes vagy kettős gyalog (isolirter Bauer),
mely más hasonló színű gyaloggal összekötve nincsen, több-
nyire hátrányos.

A gyalogok miként való használatára bővebb utasítás
található a végjátékok között (III. Rész, M. fej.).

1 Ezt a szabályt, mint később is megemlítjük, az egész sakk-
világ elfogadta. E szerint a gyalog második vezérré, harmadik bás-
tyává, huszárrá vagy futárrá is változtatható — az illető bevivő fél
tetszése szerint. Az ellenkező, régibb gyakorlat most már megszűnt.

8 A gyalogokon kivttl első lépésre mozdulni csakis valamelyik
huszár lenne képes.
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Áttérve a Mbok csereértékére, a föntebb előadottakon
kívül megjegyezzük még a következőket:

A királynak, minthogy semmi körülmények között le
nem cserélhető, csereértékét meghatározni nem lehet.

Rendes körülmények között — mivel mindig a hely-
zet minősége határoz, — egy könnyű tiszt három gyalog-
gal; egy bástya, egy könnyű tiszttel és egy gyaloggal,
vagy négy gyaloggal; a vezér egy bástyával, egy könnyű
tiszttel és egy gyaloggal; egy bástya és egy könnyű tiszt
három könnyű tiszttel stb. szokott fölérni. Azonban ez
a meghatározás - - az előbb érintett okból — ingatag, -
s a cserénél a lecserélendő bábok kölcsönös értékét mindig
a játékos helyes érzékének kell helyesen mérlegelnie.

III. A mükifejezések magyarázata.

Játszma (Partié), - - két vagy több személy között
a sakktáblán befejezett sakkcsata.

Csel (Gambit), — átalában véve valamely sakkbábnak
az ellenfél részére való feláldozása oly czélból, hogy ezzel
az áldozó fél valami előnyt nyerjen. Különösen pedig az az
áldozat, mely mindjárt a játszma megnyitásánál hasonló
czélból tétetik.

Elfogadott csel (angenommenes Gambit), — ha az
áldozatul kínált bábot az ellenfél kiüti; ellenesetben elhá-
rított (el nem fogadott) csel.

Ellencsel (Gegengambit), — ha a cselhuzásra az
ellenfél szintén olyannal válaszol. Utólagos (vagy utó-)
csel, ha a cselhuzást a másodhúzó 1 teszi.

Igazítok (j'adoube) szóval kell élni, midőn valamely
a koczkán nem jól álló bábot helyreigazítás czéljából meg-
érintünk.

Csere (Abtausch), két (főleg egyenértékű) bábnak egy-
más által való kölcsönös kiütése.

1 Ellentétben .az először húzó féllel, vagyis azzal, ki a játsz-
mát kezdi.
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Áldozat (Opfer) — valamely bábnak bizonyos előny
elnyerése végett való odaadása (kiüttetése).

Ütésben (en prise) áll a sakkbáb, ha az ellenfél leg-
közelebbi lépésre azt kiütheti.

Villa (Gabel) — két ellenséges tisztnek valamely
gyalog által egyidejűleg való megtámadása.

Kényszerítőt húzás (forcirter ' Zug) támad, ha bizo-
nyos lépásen kivül választás nincsen.

Mát (helytelenül matt, mivel szanszkrit nyelven a
»inat« elfogatási, halált jelent) ha a király bármely
ellenséges báb által megtámadtatva (sakkba téve), többé
mozdulni nem tud, a sakkadó bábot nem ütheti s a sakkot
küzbetevéssel sem takarhatja.

Paí, ha a király nincsen ugyan sakkba téve, azon-
ban sem maga, sem - ha még maradt egyéb bábja
mozdulni nem tud. Ez esetben a játszma

Döntetlen (remis), valamint akkor is, ha bármi okból
egyik vagy másik fél ellenét mattá tenni nem képes vagy
ha a játszmát — egyenlő állás mellett — közakarattal,
mint döntetlent abba hagyják.

Minőséget (qualitas) nyer a játékos, ha csekélyebb
értékű tisztjét nagyobb értékűvel cseréli le (p. o. huszárért
vagy futárért bástyát; bástyáért vezért; az utóbbit »nagy
minó'ség«-nek nevezik).

Roi dépouillé (megfosztott király) esete áll elő. ha
a király a bábok kölcsönös lecserélése után egyedül marad.
Régebben ily esetben a játszmát döntetlennek tekintették,
de ujabb szabályok szerint e körülménynek a nyerésre
semmi befolyása sincs.

Lóugrás (Rösselsprung) a huszárnak mindazon ugrása,
melyeket a sakktábla mind a 64 koczkáját érintve oly
módon végez, hogy soha azonegy koczkát kétszer nem
érint. — Ali tehát 63 ugrásból.

Sakk ! Ezt mondjuk fónnhangon az ellenkirálynak, ha
bármely bábbal megtámadtuk.1

1 A vezér megtámadását (sekk!) jelenteni nein kell, habár ez
a közéletben — gyenge játékosok között — bevett szokássá vált.
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Örökös sakk a játszmát döntetlenné teszi. Érteni kell
alatta oly, folytonosan ismételhető sakkot, melyet az ellen-
fél elhárítani nem tud.

Feltakart (fölfedett) sakk olykép származik, hogy
valamely báb előmozdítása következtében nem ez, hanem
egy másik báb ad sakkot. Ha nemcsak az utóbbi, hanem
az előle elmozduló báb is sakkot ad:

Kettős sakk (Doppelschach) támad, mely többnyire
veszélyes.

Fojtott matot (ersticktes matt) egyedül a huszár
adhat oly esetben, ha sakktámadására az ellenkirály saját
bábjai miatt nem mozdulhat, miként ezt a következő ábrán
foglalt példa mutatja:

8
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Világos lép először és 5-ik lépésre matot ad, u. m.
1. Vg2—döf Kg8—h8 4. Vd5-g8f! Bb8—g8:
2. He5-f7f Kh8—g8 5. Hh6—f7$
3. HÍV—h6ff Kg8~~h8

Ez a inat ritkán fordul elő.
Időt (tempó) nyer valaki, ha oly húzást tesz. mely
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tervét előmozdítja, az ellenfelét pedig hátráltatja, különö-
sen valamely reá nézve hátrányos húzásra való kényszerí-
tés következtében. .

Elvész a tempó •— valamely közönyös vagy czéltalán
húzás által, midőn helyette erélyesebb lépést is lehetett
volna tenni.

Lekötni (fesseln) lehet valamely ellenséges bábot (leg-
inkább a haszárt) az egyik vagy másik futár által oly
módon, hogy a lekötött (lebilincselt) báb mozdulása eseté-
ben valamely fontosabb tiszt menne veszendőbe, vagy épen
a király maradna sakkban. (Utóbbi, mint tudjuk - föltét-
lenül tilos.) Példák a megnyitásoknál és játszmáknál.

Vak mát (blindes mat) az olyan, mikor a játékos
öntudatlanul ad matot. A játszmát azonban ekkor is meg-
nyerte.

Pièce touchée — pièce jouée! — fontos szabály és
azt jelenti, hogy a megérintett bábbal az azt megérintő
játékos mozdulni köteles.

A sakkjáték szabályai

Ezek alatt azon szabályokat, máskép törvényeket
értjük, melyeket játékközben minden sakkjátszó megtartani
köteles, i

1. A játék kezdete előtt a sakkdeszka úgy helyezendő
el, hogy minden játékos jobb keze felől egy világos koczka
essék.

2. Ha a bábok elhelyezését az első felállításkor
hibásan eszközölték, ezt a negyedik lépés megtörténte előtt
kiigazithatni. Innét túl csak az ellenfél beleegyezésével.

3. Ugyanezen szabály alkalmazandó akkor is, ha egy
vagy több sakkbábot a táblára állítani elmulasztottak.

1 Az itt felsorolandó játékszabályokat Angol-, Pranczia- és
Németország, úgy Amerika minden előkelőbb sakkegylete (nálunk
a budapesti) és minden mestere mint kötelező erejüeket fogadta el.
Megállapították Londonban, 1862-ben, a nagy nemzetkiízi sakkgyülésen.
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4. Kit illessen az első húzás? sorsolással döntetik el;
valamint az is, ki melyik színű bábokkal játszszék. Ép-
ülésben mindkét fél megtartja a sorsolás utján neki
jutott színt.

5. A megérintett sakkbábnak mozdulnia kell./„Ki azt
csak helyre igazítani akarja, tartozik ezt ellenfelének elo-
legesen jelenteni.

(j. Ha valaki ellenfelének egy bábját megérinti, tar-
tozik azt — ha üthető kiütni, ha nem, úgy saját kirá-
lyával köteles büntetésből lépni. — Ha a királynak lépése
nincs, a hiba következmény nélkül marad. Ha pedig
valaki tévedésből ellenfelének egy bábjával lép, az ellenfél
ezen lépést vagy helyben hagyhatja, vagy követelheti, hogy
büntetés gyanánt a hibás lépés visszavonassék s a hibás
fél királyával lépjen; vagy ha a tévedésből mozdított báb
ütésben áll, kiültessék.

7. Midőn a király büntetésből tartozik húzni, nem
sánczolhat el ezzel a húzással.

8. Ha valaki tévedésből saját bábját üti: az ellenfél
az ütő vagy ütött (szóval a megérintett) bábbal való moz-
dulatot követelheti.

9. A ki lehetetlen (szabálytalan) húzást tesz, azt az
ellenfél kényszerítheti: 1. hogy azt ott hagyja; vagy 2. azt
helyre tegye s a királylyal mozduljon; vagy 3. végre, hogy
ugyanazon bábbal szabályosan lépjen.

10. Ha valaki húz anélkül, hogy a sor rajta volna,
az ellenféltől függ azt helybenhagyni, vagy visszavonatni.

11. A gyalog menetközben üthet (tiszt soha).
12. Az elsánczolás csak a királyról írt föntebbi §-ban

érintett esetekben tilos.
Ha az elsánczolást ily tiltott esetben teszik, bünte-

tésből vagy a király, vagy a vele elsánczolni akaró bástya
tartozik mozdulni. Az ellenfél azonban a hibát el is en-
gedheti.

13. A ki királyát sakkban (fedetlenül) hagyja vagy
sakkba hozza, tartozik királyával szabályszerűleg lépni. Ha
a király nem léphet, a hiba büntetlenül marad.
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14. Ha a királynak sakkot adnak, ezt jelenteni kell
ezen szóval: »sakk«; mert különben az előbbi §-ban érin-
tett büntetés az ellenfélt nem érheti, és a király más
módon is (p. o. valamely tiszt fedezésével) biztonságba
tehető. »

15. A ki »sakk«-ot jelent, midőn ez nem úgy áll:
a »sakk«-mondás miatt történt királyhúzás visszavehető.

16. Ki az ellenfele által tett hibás lépést észre nem
véve, már maga is húzott, büntetési jogát veszti. De ha
a király maradt két vagy több lépésen keresztül sakkban,
ezen lépések semmisek s mindenekelőtt a király helye-
zendő biztonságba.

17. Az ellenfél utolsó sorába (tehát a 8-ik s illetőleg
első sorba) belépő gyalogot azonnal tisztté kell változtatni.
Hogy minő tisztté legyen, a bevivő játékos korlátlan tet-
szése határozza meg; s ez esetben joga van azt oly tisztté
is változtatni, amilyen még a sakktáblán is van (p. o.
második vezérré, harmadik huszárrá stb.).

18. Oly végjátékoknál, hol mát bizonyosan adható s
ennek daczára valaki ma töt adni nem képes: az ellenfél
követelheti, hogy 50 sikertelen lépés múlva a játszma dön-
tetlennek nyilváníttassék. De ha ezen 50 lépés lejárta előtt
valamely bábot kiütnek, az ütéstől újólag 50 lépést szá-
míthatni.

Ezen szabály alul kivétel az az eset, midőn valaki meg-
határozott koczkán vagy bábbal kötelezte magát matot adni.

19. A játszma, tekintet nélkül a nyerésre vagy vesz-
tésre, felváltva nyittatik meg. — A döntetlen játszma nem
számítván, az ez után következő játszmában az húz először,
ki a döntetlenné vált játszmát megnyitotta.

20. Azt a játékost, ki tisztet ad előnyül, mindenkor
az első húzás illeti, hacsak nyiltan ki nem kötik az
ellenkezőt.

21. Egy gyalog előnyül adása alatt mindenkor az f.
gyalogot értjük.

1 A vezér megtámadását (»sekk*) csak gyenge játékosok jelen-
tik. Ez nem követelhető.
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22. Az itt nein említett, netalán előfordulandó vitás
esetekben az eldöntést egy tapasztalt és részrehajlatlan,
közmegegyezéssel választandó játékosra kell bízni.

Jegyzet. A fent kö/ölt szabályok közmegegyezéssel némely pont-
jaikra nézve módosíthatók. P. o. előlegéé megegyezés szerint illethet
valakit az első húzás több vagy minden játszmában. — De ilyes kikö-
tések nélkül azok irányadók.

Különböznek a játékszabályoktól azok a föltételek, melyeket két
vagy több játékos a köztük vezetendő játszmákra nézve előlegeseu
megállapít. Legnevezetesb ilynemü föltételek azok, melyeket előlegesen
szoktak megállapítni a sakkversenyeken, melyek vagy nyilvánosak.
mint a nemzetközi ilynemü versenyek Londonban 1851. és 1852.,
Parisban 1867., Baden-Badenben 1870. évben rendezettek; vagy magán-
versenyek, u. n. »match«-ek (inecs)ek, p. o. a Mae Donnel és Labour-
donnais (1834), Staunton és St. Amant (1843), Morphy és Löwenthal
(1858.), Morphy és Harrwitz (u. a.) úgyszintén Morphy és Anderssen
között (ugyanazon évben). — Hogy körülbelül mily föltételeket szok-
tak kikötni, elsoroljuk itt azokat, melyeket a Morphy és Löwenthal
között 1858. évben vívott match-ben a felek elfogadtak:

1. Győztes az lesz, ki előbb nyer ellenfelétől 9 játszmát. A
győztes ellenfelétől 100 font sterlinget kap. (1000 frt.)

2. Az első húzás felváltva történik, beleértve a remis-játszmá-
kat is (ellenkezőleg mint fönnebb).

3. A felek hetenkint 4-szer kötelesek játszani: hétfőn, kedden,
csütörtökön és pénteken; délelőtt a »London,« délután a »St. George«
clubban.

4. A ki a kitűzött határidőben félórával elkésik, l font l shil-
ling bírságot fizet, sat.

Általános tanácsok.
A játszma helyes vezetésére előleges tanácsokat adni.

— mivel a folytonosan változó helyzet mindig más és más
terveket kivan alig lehet ugyan, vannak mégis bizonyos
általános szabályok, miket jelesebb játékosok szem elől soha-
sem tévesztenek s mik a játéknak, - hogy úgy mondjuk
— rendszerét teszik. Megkísértjük ezeket a szabályokat
röviden elősorolni.

Kedv nélkül senki se kezdjen játszani; mert akkor
úgy sem talál a sakkban élvezetet, melyre szolgálnia kellene.
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- Játszszék mindenki a sakkszabályok szigorú megtartása
mellett; egy színhez folytonosan ne ragaszkodjék; húzást
soha vissza ne vegyen s ezt tenni ellenfelének se engedje.
Ki ezt a rósz szokást fbivette, erős játékos nem lesz soha;
mert ellenfelének engedékenységére számítván — a hibától
vissza-nem riad. Igyekezni kell a lehető legjobb húzást
fölfedezni; aki jó húzást lát - - keressen még jobbat s ne
ragadtassa el magát első pillanatra; fontolja meg a hely-
zetet a legnagyobb higgadtsággal és számítás nélkül egy
lépést se tegyen. A meggondolási idő tartamát mindenki
mérje tehetségéhez s a helyzet fontosságához; de fölösleges
lassúság által ellenfele türelmét kifárasztani óvakodjék.1

A tarthatatlan játszmát jobb és illőbb feladni, de a kezdő
jól teszi, ha gyakorlat kedveért azt egészen maiig
játszsza. Különösen a kezdő igyekezzék magánál fokról fokra
erősebb játékossal játszani; mert egy ilyen vesztett játsz-
mából többet tanul, mint 3—4 (gyengébb játékos ellen)
nyertből.

A vezérnek és királynak egy vonalon való tartása
gyakran veszélyes, minthogy az ellenséges futárok vagy
bástyák (gyakran a vezér) azokat egyidejűleg oly módon
támadhatják, hogy a vezér elvész. Áll ez a király és vezér
oly helyzetére is, midőn őket az ellenhnszár egyszerre meg-
támadhatja. Óvakodni kell a vezért (rendszerint valamely
báb megnyerése végett) a tábortól messze elkalandoztatni;
mert seregétől könnyen elvágathatják s vagy veszteséggel,
vagy épen nem térhet vissza. Kerülni kell a feltakart és
kettős sakkot; a királynak bábjai által való teljes odaha-
gyását vagyis állása leszerelését, hogy ezzel az ellenfél
sikeres támadás intézésére ne nyerjen alkalmat. Az ellen-
féltől ajánlott áldozatok elfogadásánál nagy figyelemmel
kell eljárni, mivel azok czélzatosan tétetnek s elfogadás
esetében gyakran döntő hatásúak.

1 Egy közönséges (30—40 húzásból álló) játszma befejezésére
1-2 óra rendszerint elégséges. Versenyjátszmák több időt igényelnek.
P. o. Morphy és Löwenthal egyik (67 lépéses) játszmája 20 óráig (3
napon át) tartott!
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Fontos szabály, hogy a játékos időt (tempót) soha se
veszítsen, hanem a lehető legerélyesebb lépéseket válaszsza.
Azért a mesterkélt tervek mellőzésével igyekezzék a leg-
czélszerübbet, leggyakorlatiabbat választani s azt követ-
kezetesen és kellő szabatossággal keresztül vinni. A roha-
mot mindenkor úgy intézze, hogy helyes ellenjáték által
való meghiúsítás esetében a visszavonulás veszteség
nélkül — biztosítva maradjon. Áldozat (habár csak egy gyalog)
czéltalamü ne tétessék. Az ellenfél hibájára számítani nem
szabad, nem legalább akkép, hogy a terv, fölfedezése ese-
tében, a viszonzás veszélyessé válhassék. — Leghatásosabb
terv az. mely ál- (szinleges) támadással van összekötve a
főtámadás elleplezésére. Többnyire hasznos az ellenfél elsán-
czolását, esetleg áldozattal is akadályozni, vagy épen
megsemmisíteni s állását ekkép veszélyeztetni; továbbá az
ellenfél bábjait, főleg tisztjeit tétlenségre szorítani s a
király védelmétől elzárni. A haszontalan, czélnélkiü való
sakk-adás nemcsak fölösleges, hanem idővesztés miatt

károssá is válhatik.
Vigyázni kell az ellenfél terveire is, nemcsak a saját-

jainkra. Nem gyengébb, de leghatásosabb ellenlépéseit kell
számításba venni, különben a csalódáson felül vereség is
érheti a figyelmetlen játékost. Rendszerint előnyösebb és
könnyebb a rohamot vezetni, mint a védelmet; azt tehát,
ha lehet, magunkhoz kell ragadni s kitartással folytatni. -
Egyik vagy másik, főleg egyenértékű tiszthez (mint huszár
és futár) kiváló előszeretettel ragaszkodni s elcserél tetésé-
től félni nem kell: csakis minden báb összmüködése, együt-
tes játéka képes sikert aratni.

Még oly csekélynek látszó ellenmozdulatot sem szabad
lenézni; mert ilyenek gyakran finom előkészítő lépések
veszélyes rohamokra, mint ezt az élő játszmákban számtalan
példa igazolja. Ha csak parányi előny végett is, nem kell
tartózkodni a cserétől. Nagy mesterek egyetlen gyalogért,
vagy a hadállás (positio) javításaért vezéröket is lecserélik.
Korai támadás (midőn a bábok fejlődése még bevégezve
nincs) ritkán előnyös és könnyen visszaverhető.
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Ha a játszma veszélyeztetve van, vagy többé meg
nem nyerhető, mindenáron törekedni kell azt legalább dön-
tetlenné tenni. Mindenekelőtt a helyzetet kell megfontolni
s ennek előnyösségére fő súlyt fektetni; mert a számbeli
túlsúly a nyerésre még nem kezesség. — Hogy a játékos
ítélőtehetsége minél inkább kifejlődhessék, igen hasznos
a kitűnő mesterek mintajátszmáit szorgalommal utána játszani
s azok terveit kutatni. (Lásd e czélból a VI. Részt.)

Vannak még illemszabályok is, miket játékközben meg
kell tartani; például, hogy akár saját lépéseinket, akár az
ellenféléit megjegyzésekkel ne kísérjük, ne ócsároljuk, vesz-
tés esetében mentségekkel ne éljünk stb.; de ezeket felso-
rolni már csak azért is fölöslegesnek látszik, mert mfivelt
egyén azokat figyelmeztetés nélkül is meg fogja tartani.

Egy mintajátszma.

Hogy a kezdőnek egy szábályszerüleg vezetett játsz-
máról fogalma legyen, valamint a jelzés gyakorlati ismer-
tetéséül álljon itt a következő játszma, (melynek figyelmes
áttanulmányozását ajánljuk):

Világos Sötét
1. e2-e4 e7—e5

A játszmát világos kezdi e2—e4 lépéssel, melyre sötét
e7—e5-el válaszol; a húzások aztán egymást felváltva követ-
keznek.

Ez a két gyaloglépés a legjobb kezdőlépések közé
tartozik; mert általa két fontos tiszt, a vezér és király-
futár nyilt vonalat nyer s azonnal játékba hozható.

2. Hgl— f 3

Világosnak nincs erélyesebb lépése. Ez a huszár azon-
nal megtámadja az e5-ön álló sötét gyalogot, s így a sötét
félt védelmi búzásra kényszerítvén, időt (tempót) nyer.
Különben is, a mint említettük, a játszma kezdetén a király-
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szárnyi könnyű tiszteket kell játékba hozni, hogy a király
mielőbb elsánczolhasson.

2. d7—d6

Az e5 gyalog védelmére, (melyet ha most világos ütne,
d6—e5 : lépésre huszárját vesztené.) Egyszersmind a sötét
vezérfutár (c8) indulási szabad vonalat nyert általa.

3. d2—d4

Világos vezérfutárját kívánja játékba hozni s a közé-
pen szabadabb működési tért nyerni. Ha sötét e5—d4 :
húzással kiütné a gyalogot, világos azt Hf3—d4 : vagy
Vdl—d4 : által visszerezné.

3. Fc8—g4

A s. futár lebilincseli az f3 világos huszárt. Ha ez
most elmozdulna, a világos vezér Fg4—dl : lépéssel kiüt-
tétnek.

4. d4—e5 :

(Ütés. A sötét e gyalog a sakktábláról levétetvén,
helyébe a d4-en álló világos gyalog tétetik.) Világos sze-
retné, ha sötét most rögtön d6—e5 : lépéssel válaszolna;
mert ez esetben azonnal kiütné az ellenvezért (Vdl—d8f),
melyet s. királyával kényszerülvén visszaütni, ez mozdulna
s e miatt többé el nem sánczolhatna. Azért tehát:

4. Fg4—f3 : lépéssel

(sekk! melyet jelenteni nem kell) kiüti az f3 huszárt (lecse-
réli), melyet világos, hogy kettős (tehát hátrányos) gyalogja
ne támadjon s királyszámya föl ne bomoljék, — megtáma-
dott vezérével kénytelen visszaütni, vagyis:

5. Vdl—f3 :

Most már mindkét fél lecserélt egy-egy hasonlóértékű
tisztet. Következő húzásra pedig sötét nyeri vissza (e5)
királygyalogja helyett
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5. d6—e5:
által elvesztett gyalogját s így kiegyenlíti a játszmát.

6, Ffl—c4
Világos erélyesen (mert időnyeréssel) és a legalkal-

masabb pillanatban hozza játékba egyik legfontosabb király-
szárnyi tisztjét (az fi futárt). Ez a koczka (c4) utóbbinak
legjobb elhelyezési pontja, mivel innét a sötét tábor gyenge
f7 pontjára gyakran veszélyes rohamokat intézhet s egye-
nesen a király állását fenyegeti. Most Vf3—f7 : $ (sakkmat)
lépés előkészítésére tették..

6. — — — Vd8—f6

Ezzel a lépésével sötét nemcsak az í7-en fenyegető
matot védi meg, hanem a vil. vezért is cserére akarja kény-
szeríteni, hogy ez által a támadástól meneküljön.

7. Vf3—b3

A támadó félnek ritkán előnyös a vezércsere (mely
legerősebb támadó bábjától megfosztja) s hogy ezt vil. kike-
rülje, a b7 gyalogot s közvetve az a8 bástyát támadja meg.

7. Hb8—c6

Sötét védetlenül hagyja b7 gyalogját, hogy abban az
•esetben, ha vil. kiütné, Ba8—b8-czal a vil. vezért megtámadja
s ezzel időt és ellenrohamot nyerjen.

8. Hbl—c3 !

Igen jó lépés. Jobb, mint Vb3— b7 :. — Most viL
Hc3—d5 hiízással kívánja rohamát erősbíteni.

8- Ff8-c5!
Szintén jó lépes, mely által sőt. Vf6—f2 f húzást s

«z által két gyalog (f2, g2) megnyerését czélozza. Ennek
megakadályozása végett vil.

9. o—o (elsánczol a királyszárnyra : a hl bástya
fl-re, a király gl-re tétetik) a királyszárnyí elsánczolással

3*



36

felel. De még más okból is teszi vil. e lépést; királyát
biztonságba helyezni s a roham erősbítésére királyszárnyi
bástyáját (Bhl) is játékba akarja hozni, mielőtt komoly
rohamot kezdene. Eddigi támadásai csak elócsatározások vol-
tak oly c.zélból, hogy a tisztek időnyeréssel jöhessenek játékba.
Azt a helyzetet (hadállást), melybe a játszma az eddigi
lépések következtében jutott, az L ábra tünteti élőnkbe:

I. ábra.

g^SSA ' '' •' ' '• ; '• •' ','•"' '"-' f tttSff '.',''.'',- . ^̂ ^̂ B '/^flCSAÍÍ':
^̂  V///,/.'/'. '///t/S////. ',,'.<*/, ':.'/. V,™,,,}/!}g i f l i j• m«js^i,<>.

*"""/'\ •• W/"Á : Wi'^WM " %;*'4 mam m \leí

^..^^^^^'^•y/ wímM^ Wœm

a b c d e f g h

9. Hg8—67

Hc3-d5 lépést kell akadályozni, hogy a s. vezér
visszaszorítása után világos annál hevesebb rohamot ne
nyerjen. — Azonkívül sötét rövid elsánczolását készíti elcL

10. Fcl-e3 — - -

Nagyon helyes! Világos minden áron el akarja távolí-
tani a sötét c5 futárt az a7—fa ferde vonalról, hogy az
f2—f4 lépést tehesse, fi bástyájának ez által rohamvonalat
nyisson s így az f7 pontot többszörösen fenyegethesse.
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ia Fc5 -b6
Nem volna jó Fco—e3 :, melyre f2—e3 : következvén,

a sötét f7 gyalog elveszne s a király elsánczolhatása meg-
hiúsíttatnék. Sötét e lépéssel b7 gyalogját is védi s a8 bás-
tyája vonalát szándékozik megnyitni. (Lásd 11-ik lépését.)

11. Fe3—b6:

Lásd a világos 10-ik lépésére tett jegyzetet.

11. a7-b6:

nem pedig c7—b6 : mert sőt. egy kevésbé előnyös vonalú
gyalogot (a7) jobb vonalra akar vinni, nem is tekintve,
hogy most az a8 bástya nyilt vonalat nyer.

12. f2—f4

Ezzel a lépéssel kezdődik világos valódi, komolyabb
rohama. Czélját a vil. 10-ik lépésére tett jegyzet magya-
rázza meg.

12. Hc6—a5

Sötét a c4-en elhelyezett, fenyegető vil. király-futár-
tól kíván csere útján menekülni. De jobb lett volna részé-
ről e5-f4:

13. Vb3—a4 f (sakk ! melyet a vil. tábor vezetője
fónnhangon ki is jelent.) Vil. sakkot ad, hogy vezérét a
támadás elől időnyeréssel elvonja s fontos futárját a cseré-
től megóvja.

13. c7-c6

A sakkot betakarni, azonkívül b6 -bő lépést előké-
szíteni (villa, melyre s. egy tisztet nyerne).

14. f4-e5 :

Világos azonban erélyesen folytatja a rohamot, meg-
nyitván bástyájának az f. vonalat, melynek védelmét sőt
most már feladni kénytelen.
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14. Vf6—eö :
S.-nek nincs más választása. b6—b5-re Vil. Hc3—b5 :

húzással felelne s legalább is egy gyalogot nyerne.

15. Fc4—f7 f

Ez az első gyalog, melyet vil. megnyer, de hadállása
előbb is sokkal fejlettebb s így erősebb volt, mint sötété.

15. Ke8—d7 !

A sötét király c7-re igyekszik menekülni. Ez a leg-
jobb lépése, hogy bástyáit a játéktól el ne zárja (p. o.
Ke8—f8 vagy d8 által).

16. Bal—dl f

V. időnyeréssel és a legjobb rohamvonalon hozza,
játékba vezérbástyáját.

16. — — - Kd7-c7
17. b2—b4? (Rossz lépés!)
Sokkal jobb lett volna Bfl—f3 húzással a bástyák-

nak a d. vonalon való megkettőzését (Bf3—d3) előkészíteni,.
vagy a vezért a4-ről d4re vinni cserére, minthogy vil. egy
szabad gyaloggal erősebb lévén, a bábok lecserélése után
túlsúlyban maradna.

17. b6—b5 !
18. Va4—a3
Világosnak egyedüli (kényszerített) lépése.

18. Ha5-:C4

Ez is kényszerített lépés, a huszár megmentése végett.

19. Va3—b3

Vil. 17-ik lépése (b2—b4) következtében vezére
szorult helyzetbe jutott, s ezt sőt. ha helyesen felhasz-
nálná, egy tisztet nyerhetne (Ba8—a3 ! húzással a câ
huszárt).
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19. Hc4—e3 ?
Teljesen téves számítás. Sötét a két bástyára egyide-

jűleg intézett huszárrohammal a minőséget reméli megnyerni.

20. Hc3—b5f
Ez az áldozat megmenti a bástyákat.

20. Ve5—b5 :

Jobb, mint c6—b5 :, mely a király helyzetét nyíltabbá
tenné s ekkép veszélyeztetné.

21. Vb3 -e3:
Most vil. visszanyeri az előbbi húzással feláldozott

tisztjét. Azon áldozat tehát hibátlan (correct) volt.

21. — Vb5—b4 : ?

Durva hiba, mely miatt sötét játszmája menthetlenül
elveszett ! — (Lásd a II. ábrát.)

II. ábra.

y-f— wim^ ti/ émai,_. vizjá>,.f/, xx ítlü!

'^^ß^^^^^^JL» •*
#Ky/y,$. úMáfá wód/m1. vs%fáí%í.

A Wfr

A 'f"/^' A %$77'# A iPofP'

«<fe/W-% '„•; '/'ï's:'//. 'ÎÎ'&ffÏÏ, W!7ÏZt&

22. Ve3—g3f (vagy f4) Kc7—c8
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Ha a sötét király b6-ra lép, Bdl—hl húzással v.
megnyeri vezérét s ezzel a játszmát. Most pedig a s. által
tett királyhúzásra

23. Ff7—et>$ által sakkmattá teszi sötétet: azaz a
sötét király meg van fogva, nem mozdulhat ; a sakkot sem
betakarás, sem elmozdulás, sem a sakkadó báb- kiütésével
elhárítani nem tudván. — A világos fél tehát megnyerte a
játszmát.

MÁSODIK RÉSZ.

J Á T É K M E G N VITÁSOK.

A sakkelméletnek egyik legfontosabb részét a játék-
megnyitások teszik. Ertjük ezek alatt a kezdő le'pésekd,
melyek a tisztek s részben a gyalogok czélszerű elhelye-
zése (Postierung) mellett, a játszma alapját megvetik. Szem-
betűnő a róluk szóló tan fontossága, ha meggondoljuk, hogy
a játszma további kedvező vagy kedvezőtlen fejlődése a
•megnyitástól függ.

Ezek a megnyitások szabályosak vagy szabálytalanok,
nyíltak vagy zártak. Szabályosak mindazok a megnyitások,
melyek elemzések útján elméletileg hibátlanoknak bizonyul-
tak ; ellenkező esetben szabálytalanok, ha hiányosaknak
nem is mondhatók.1

Nyílt játszmák azok, melyekben a király-gyalogok első
lépésre mindkét részről két koczkát haladnak s melyek-
ből ennélfogva szabadabb játék származik ; a többiek
zártak.

Mi első helyen a szabályos, később pedig a szabályta-
lan megnyitásokat tárgyaljuk, megjegyezvén, hogy egyönte-
tűség kedveért az első lépést mindig a világos fél teszi.

1 E felosztás meghatározásánál szerző eltér az eddigi szerzők
véleményétől, kik szabályosoknak az e2—e4 s e7—e5 vagy d2—d4 s
d7—d5 kölcsönös lépésekkel kezdett megnyitásokat nevezik.
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Szabályos megnyitások.
L A Huszárjátszma.

Ha a következő lépések után :
1. (Vil.) e2—e4 (sötét) e7—e5 » világos
2. Hgl — f3-al felel, a megnyitást erről a második,

huszárlépésről huszárjátszmánalc (Springerpartie) nevezzük.
A legjelesb sakkírók megegyeznek abban, hogy ez a meg-
nyitás a legjobbak közé tartozik, sőt a lehető legjobb,
a mennyiben világos második lépése a fönt közölt hadállás-
ban legerősebb, minthogy egy fontos és elméletileg korán
kifejleszteni ajánlott tisztet támadólag és legelőnyösebb
pontján hoz játékba.

A huszárjátszmából számos faj származik, a szerint,
a mint vil. a támadást, sötét pedig a védelmet folytatja, ille-
tőleg ellenrohamot (contreattaque) intéz. Ezekről különkülön.

Huszárjátszma szabálytalan védelemmel.

Legczélszerűbbnek tartjuk első sorban a huszárjátszma
szabálytalan védelmeit megtekinteni. Sötét ugyanis a 2.
Hgl— f3 lépésre többfélekép válaszolhat. — Vagy oly
módon, hogy a megtámadott (e5) gyalogot védi; vagy védet-
lenűl hagyván, ellenrohamot kísért meg. A szabálytalan
védelmi húzások (s, részéről) 2. f7— f6 ; vagy Ff8— d6 ;
Vd8—e7; Vd8—f6; d7—d5; Ff8_c5. (Más netalán teendő
ellenlépések, mint teljesen hiányosak, czéltalanok — figye-
lembe nem vehetők.)

Az itt épen elősorolt hat védelmi lépés közül egy
sem kielégítő. Közöttük aránylag legjobb 2. d7-d5. Az
alább következő elemzések szolgáljanak ezen állítás fel-
világosítására. •

1 Rövidség okáért ezután a húzások előtt nem teszszük ki foly-
tonosan, hogy világos vagy sötét húz; mert mint fónnebb megjegyez-
tük, az első lépés mindig világost illetvén, a baloldalon levő jelölések
(lépések) a világosra, a jobb kéz felöl levők pedig a sötétre vonatkoznak.
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2. f7-fő.

/. Váltogat.
t. e2—e4 e7—e5 8. d2—d4f g7—g5
2. Hgl-f3 f 7—16 9. h2—h4 d7-d5
3. Hf3-e5:» í'6—e5:a 10. Vf5—f7 F Í8—b4f
4. Vdl—h5f Ke8—e7A) 11. Kel—fi Fb4—d2
5. Vü5—e5f Ke7—f7 12. h.4—g5f Kh6-g5:
tí. Ff l-c4f Kf7—g6 13. Bhl—h5f Kg5—g4
7. Ve5—fóf Kg6—h6 14. Fc4-e2$

A)9

4 g7—g6 10. F f l—c4 FfB—b4|
5. Vh5—e5f Vd8—e7 ll.Hbl-d2 Vb2—alf
6. Ve5—h8: Hg8—f6 12. Kel—e2 Val—hl:
7. d2—d4* Ve7—e4:f 13. Fc4-f7f Ke8_fô
8. Fel—ea Ve4—c2: 14. Fe3—h6$
9. Vh8—f6: Vc2—b2:B

IL Változat.
1. e2—e4 e7—e5 7. F fi—e2 Fc8—f5
2. Hgl—f3 f7—f6 8. Hf3—d47 Hb8—c6
3. Hf3—65: Vd8-67! 9. Hd4—f5: Ve4-f5:
4. He5—fô6 d7—d5 10. 0 — 0 Ff8—dO
5. d2—d3 d5—e4: ll.Fe2—d3 és világos
6. d3—e4: V 67— e4f jobban áll (mint S.).

1 E huszár feláldozása teljesen hibátlan a Damiano portngall
mester után Damiano-cselnek is nevezik,

s Jobb volna Vd8-e7. A szövegben levő hibás lépésre S. játsz-
mája elveszett, mint a következmény igazolja.

3 A hivatolt jegyek a inellékváltozntokra vonatkoznak. E vál-
tozat p. o. az előbbinek folytatása a 4 első' lépés után.

4 Jobb mint d2—d3.
* A vezérnek táborától való ilyetén elkalandozása többnyire

káros következményű.
• Vdl-hSf-ra S. g7—g6, majd vil. He5_g6: lépésére Ve7-e4f

húzással válaszolna és egy tisztet nyerne (Ve4—g6 :)
1 Ha e lépésre S. Ve4-g2: lépést teszi, következhetnék:

Ve4-g2 :
Fe2—f3 V. tetszés szerint
FfS—b7: és világos nyer.
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2. Ff8-d6.

1. e2-e4 e7—e5 5. 0-0 Hb8-c6
2. Hgl—f3 F f 8—d68 6. c2-c3 és világos
3 Ffi_c4 h7—h69 határozottan jobban áll.
4. d2-d4 Vd8—f6i°

2. Vd8-f6.

I. Fáfto^aí.
1. 62-64 67-65 5. Fc4-f7:f Ke8-f7: '»
2.Hgl-f3 Vd8-f6? 6. Hf3-g5f es Vil.meg-
3. Ffl—c4 Vf6—g6 A) nyeri az ellenvezért és a
4 0 — 0 Vg6—e4: » játszmát.

4>
3 Ffê—C5 7. Vb3—b7:14 Vf6—g6
4 o — O d7-d6 8. Fc4—b5f Ke8—d8
5.Hc2—C3*3 Fc8-g4 9. g2-g3 Ff3— 64:
6. Vdl-b3 Fg4—f3: sőt. jobban áll.

ÍZ. Változat.
1. 62—e4 e7 — e5 8. Hbl—a3 a7—a6
2. Hgl—f3 Vd8— f6 9. Ha3—c4 Vg4—66 15

3. d2—d4! 65—d4: 10. 0 — 0 b7—b5
4. e4-e5 Vf6—e6 .11. Hc4-d6f Ke8-d8
5. Fel—f4 c7-c5 12. Fd3—f5 Ve6—d5
6. Ffl—d3 Ve6—g4 13. Ff5-e4 és világos
7. F f4—g3 F f8—e7 nyer.16

• E lépés azért igen rósz, mert általa a d gyalog lezáratik s
az egész s. vezéroldal fejlődése megakadályoztatik.

» E lépést kezdők gyakran teszik a clF-iiak g5-ről való vissza-
tartására; de többnyire időveszteséggel jár s így nem előnyös.

10 A vezért mindjárt a játszma elején játékba hozni, mint
mondtuk, nem tanácsos.

11 Gyenge játékosok gyakran esnek ilyen hibába.
11 Jobb a futárt nem ütni, mint azonnal látjuk.
" h2—h3 lépés egyszerűbb és jobb.
14 Jobb g2 -f3:
» Hc4—b6-ot akadályozni.
'« E megnyitást egy Cseresznyés (v.) és H. L. (s.) között
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2. Vd8-e7î
1. 62—64 67-65 9. Vdl—f3: Ffà—e7:
2. Hgl—f3 Vd8—67 10. Hd5—e7: Vd8—e7:
3. Ffl—C4 Hg8-f6 11. Fg5—f6: Ve7-f6:
4. Hbl—c3 d7—d6 12. Vf3—f6: g7-f6:
5. d2—d3 Hb8~c6 13. f 2— f4! e5—f4:
6. Fcl—g518 Fc8—g4 14. 0 — 0 és világos
7. Hc3—d5 ï9 Ve7—d8 jobban áll; mert sötétnek
8. h2—h3 Fg4 -f3 : hármas gyalogja van.

2. Ff8-c5.

1. e2—e4 e7—e5 5. Ffl-c4 Hg8—f6
2. Hgl—f3 F f8—c5? 6. Fc4—f7f Ke8—fô
3. Hfa—e5:2<> Vd8—e7 7. Ff7—b3« Hf6-e4:
4. d2—h4 Fc5—b6 8. 0 — 0 V. előnyben áll.

2. <17-d5.

L Váltogat.
1. e2—e4 e7—65 6. Bhl—fi Fc8—g4
2. Hgl—f3 d7—d5*2 7. f2—f3 Fg4-f3:
3. Hf3— e5*3 d5-e4: 8. Bfl—Í2 Vg2-glf
4. Ffl—c4 Vd8-g5 9. Bf2—fi Vgl-g4
5. He5—f7: Vg5—g2: Sőt. jobban áll.

//. Váltogat.
1. e2—e4 67— e5 3. e4—d5:24 e5—e4
2. Hgl—f3 d7—d5 4. Vdl—e2 Vd8—e7

1861-ben váltott távizeneti játszmából vettük. Érdekes példa arra
nézve, mily káros a vezért korán játékba hozni.

11 Hibás védelem ; mert az Í8 F. útja el van zárva e lépéssel,
és S. csak idővesztéssel hozhatja azt játékba.

18 Bilincselés (lekötés), valamint S. következő lépése is.
19 Itt már mutatkozik S. 2-ik lépésének hiányossága.
ao Legjobb.
» Szükséges visszavonulás ; mert S. d7—d6 lépéssel fegyeget,

melyre a vil. H. vagy F. elveszne.
18 Nem kielégítő védelem.
» d2—d4 is jó; mert S. d5—e4: húzására Hf3—eö:; e5-d4:-re

pedig Vdl—d4 : válaszolható. *4 Leghelyesebb viszonzás.
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5.Hf3-d4 Hg8-f625 8. Hf3—g5 Fc8- f5
6.Hbl-c3 Ve7—e5 9. Ve2—b5f és nyer.
7. Hd4—f3 Ve5—e7

Huszárjátszma szabályos védelemmel.

A következő fejezetekben (a philidori védelem, Petroff
vagy orosz huszárjátszma, Stauton vagy angol huszárjátszma
stb.) a szabályos védelmi lépéseket tárgyaljuk.

Philidori védelem.
1. e2—e4 e7 —e5
3. Hgl—f3 d7-d6.

Ha sötét a huszárlépésre megtámadott királygyalogját
(e5) vezérgyalogjával (d7) védi, előáll Philidor védelme,
így nevezve Philidor, XY1II. századbeli hírneves franczía
mesterről, ki ezt a védelmet — mint legjobbat — tankönyvei-
ben hathatósan ajánlotta.

Annyi bizonyos, hogy ha ezen védelmi lépés (d7—d6)
az f8 futár működése vonalát egy időre el is zárja, sötétnek
biztos állása lesz és így ez a védelem teljesen hibátlan.
Hogy azonban, mint Philidor állítá, legjobb volna, — azt
az elmélet el nem ismerheti, mivel a sötétnek hadállása
hosszabb ideig védelmi marad s nehezebben bontakozhatik,
míg a világosnak játéka nyílt lesz.

/. Változat.
1. e2—e4 e7—e5 6. Vd4—d2 Hg8—f6
2.Hgl-f3 d7—d6 7. F f l—d3 Ff8—e7
3. d2—d4» e5—Ù4-.A) 8. Hbl—C3 0 — 0
4. Vdl—d4:B) Fc8-d7«O 9. 0 — 0 h7—h6
5. Fel—e3!» Hb8—c6 10. Bal—el

A játszma egyenlő.
55 Ve7—e5-re Hd4—bő s ezután d2—d4 következnének.
1 Legjobb folytatás.
1 Hogy Hb8—c6 lépést előkészítse; mert ha S. azonnal teszi

e lépést, vil. Ffl-b5-el válaszol.
' Kitűnő húzás. Vil. előre látja, hogy vezérét Hb8—cG lépéssel

támadják meg s jelenlegi állomásáról elűzik. Előzőleg tehát játékba
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A)

IL Változat. 10. Hc3—b5:6 C6—b5:
3 Fc8-g44 11. Fc4—b5f Hb8-d7
4. d4—e5: Fg4—fô: 12. 0—0-0 Ba8-d8
5. Vdl—f3: d6—65: 13. Bdl— d7:! Bd8-d7:
6. Ffl—ci! Hg8-f6 14. Bhl—dl Ve7—e6'
7. Vf3—b3! Vd8-e7 15. Fb5—d7f Hflï-d7:
8. Hbl-c3 c7—c65 16. Vb3—b8f! Hd7—b8:
9. Fcl—g5 b.7—b5 17. Bdl-d8$

Ezt a remek játszmát Morphy Pál (vil.) játszotta a
a braunschweigi herczeg és Isouard gróf ellen Párisbaü
(1859.).

B)

4. H 13—d4: Vd8-h4?&; 7. Vdl—h5:9 Hft>-h5:
5. Hbl-c3 Hg8-f6 8. Ff l— e2 Hh5-f6
6. g2—g3 Vh4—h5 9. Fcl—g5 Ff'8— e7

Világos jobban áll, mert tábora sokkal inkább ki van
fejlődve.

b)

4 Hg8—f6! 7. 0 — 0 c7-c5
ő. Hbl—c3 Ff8—e7 8. Hd4—f3 Hb8—c6
6. Ffl~e2 0 — 0 9. Fcl—f4 Fc8—e6

Egyenlő játék.

hozza vezérfutárját, hogy a vezér később el ne zárja ennek útját
d2-ó'n, hová visszavonul. Ezt a lépést először Boden angol mester hasz-
nálta Morphy ellen s ezt a megnyitást egy közöttük (1858.) váltott
játszmából vettük.

4 Nem ajánlható folytatás. Legjobb e5—d4: vagy f7—í'5, mint
azonnal látjuk.

s Hogy a c3H később d5-re ne léphessen s a b7 gyalog
védve legyen.

• Gyönyörű áldozat, melyet vil. azért hoz, hogy annál hevesebb
rohamot nyerjen.

• Hogy az Í6H felszabadulván, a d7 bástyát védje.
• Vil. lecseréli vezérét, hogy időt (tempó) és jobb állást nyerjen.
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C)
4(Vdl-d4:) Hb8--c6 7.Fcl-g5 Hg8-f6»
6.Ffl-b6! Fc8-d7 8. Hbl-c3 F f 8 - e 7
6> p b5-c6 : Fd7 -c6 : 9. 0 - 0 0-0

Egyenlő játék.

//. Változat.
3. (dS-d4) l7-!5# 8.Fcl-e3: Ff8-e7
4. te-rt:A)B)C) fó-e4: 9. f3-f4 Fe7-g5:
5. Hf3-g5 d6-d5 10. f 4—g5: Hh6—f5
6. 65-66! Hg8-h6 11. Fe3-c5! w Fc8-e6:
7. f2—f3 l lD; e4—e3!lz 12. Vdl—e2 Vd8-d7

Sötét hadállása előnyösebb.

A)
4.Hbl-c3 Hb8-c6 9. Vdl-h5f g7—g6
5. Ffl-d3 Hg8—f6 10. He5—g6: h7—g6:
6. o — O f5—64: 11. Vh5—h8: Vd8-d4:
7.Hc3-e4: d6—d5 12. Vh8-g8 Vd4—f6
8. Hf3—e5: d5—e4: Sot. helyzete jobb.

B)
4. Ffl—c4" Hb8—c6«; 6. Vdl—d8f Hc6—d8:
5. d4—e5: d6-e5: 7.Hf3—e5: f5—e4:

Egyenlő játék.

a)
4 15—e4: 6. Vdl—hBf Ke8—d7
5. Hf3—eo: d6-e5: 7. VhS-fôf Kd7—c6

» Jobb mint f7—f6.
10 Philidor húzása, de e5—d4: biztosabb.
" Hbl—c3 sokkal erősebb, 1. A) a. alább.
18 Suhle B. német mester szellemes találmánya; jobb. mint

FfB—e7, melyet azelőtt használtak.
11 Hogy a 0—0 akadályoztassák.
J« Szintén jó támadó lépés. Hibás volna e4—fő:, mely a sötétet,

uúiithogy a tábla közepét gyalogjaival elfoglalná, előnybe hozná.
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8. VÍ5—«5: a7—a6 10. Fcl—e3f es vil.-nak
9. d4—döf Kc6-b6 nyernie kell.

C)

4. F C I - 96 « Hg8 - f6 6. Ffl—b5 ! F f8-e7
5. Hbl—c316 Hb8-c6 7. 0 — 0 0 — 0

A játszma egyenlő.

D)
(L. II. változat.)

7.Hbl-c3!" C7-C6 11. Fel—h6:« Ffô~h8: '
8. Hgö—e4:18«; dö—e4: 12. Bal—dl Vd8—e7
9. Vdl—h5f g7—g6 13. Hc3-e4: és világos

10. VhS—e5 Bh8—g8 jobban áll.

a)
8. Hg5-h7: Fc8-e6:! 10. Hc3—e4: Hh6—g4
9. Hh7-f8: Ke8-fô: ll.He4—g5 és vil. egy

gyaloggal erősebb.

Orosz vagy Petroff-huszárjátszma.
-*

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl-fö Hg8 -f6

Sötét nem kénytelen a világos huszártól megtámadott
királygyalogot egyenesen védeni. E helyett saját király-
huszárjával ellenrohamot intéz világosnak szintén király-
gyalogjára. A megnyitás ettől a lépéstől, melyet Petroff
kitűnő orosz mester (f 1868.) tüzetesen elemzett s elősze-
retettel használt, veszi elnevezését. Annyit azonban maga

1S Kevésbbé jó, mint Ffl—c4 vagy Vdl—<W: s Hfa-«14:.
14 Vil. az e5 gyalog megnyerésére játszik, melyet Süt. követ-

kező lépésérc védelmezni fog.
" Legerősebb húzás ezen a helyen.
'• Ez vagy az a) alatti változatban előforduló 8) Hg5—h7: leg-

jobb lépés e helyen, melyre világosnak szép rohama következik.
'» Löwenthal szerint Fel—g5 még jobb.
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Petroff is beismert, hogy világos, — helyes folytatás mel-
lett — előnyösebb hadálláshoz jut, mint sötét

I. Változat.

1. e2~e4 e7—e5 6. d2—d4 f7—f6
2.Hgl-f3 Hg8-f6 7. f 2 - f 4 Hb8-d7
3. H f 3 - e5 : H f6_eé: » IL) 8. Hbl—c3 f6—e5 :
4. Vdl—e2 Vd8—e7 9. f4-e5: d6—e5:
5.Ve2—e4: (17—d6 egyenlő állás.

IL Váltogat

3 Vas—e7?4> 7. d2—d4 Fc5—b6
4. He5—f3 Ve7—e4f 8. c2-c4 c7—c6
5. Ffl—e2 Ff8—c5 9. Hbl—c3 Ve4—e7
6. 0 — 0 0 — 0 világos jobban áll.

A)
3 d7—d68 9. Hbl—c3 He4—c3:
4. He5-f3» Hf6—e4: 10. b2—c3: c7-c5
5. d2-d4 Ff8—e7 11. Vdl—e2 g7—g6
6. Ffl—d3 f7—f5 12. Fel—h6 Bfô—f7
7. 0 — 0 0 —- 0 13. Vc2—d2 világos
8. c2-c4 Fe7-f6 jobban áll.

III. Változat.

1. e2—e4 e7—e5 3. d2—d4* e5—d4:a>
a.Hgl—f3 Hg8—f6 4. e4—e5 Hf6—e4

1 Nem ajánlható folytatás. Legjobb d7—(16. (Lásd alább.)
* Kétségkívül a leghelyesebb folytatás!
a Staunton H. He5—f7: áldozatot ajánlja e helyen, de mint

Suhle B. kimutatja, ez az áldozat hibás, mint :
4 He5-f7: Ke8-f7: 8. Fc4—e6f Kf7—e6 :
ő. Ffl—c4t d6-d5 9. Hc3-e4: Hf6-e4:
6. Fc4-b8! Fc3-e6 10. Vdl-g4f Ke6-f7
8. Hbl—c3 d5-e4: 11. Vg4—e4: Vd8—e8

és sötét előnyben marad.
4 Szintén jó folytatás.

MÁRKI : A B A K K J Á T K K KÉZIKÖNYVE. 4
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5. Hfô—d4:5 d7—d6!6 8. Fel—e3 0 - - 0
6. e5—d6: Ff8—d6: 9. 0 - 0 Hb8—d7
7. Ffl--c4 Fd6—e5 egyenlő játszma.

a)
3 HÍ6—e4: 7. He5—c4: Fc8—e6
4. Ffl—d.3 d7—d5 8. Hc4—e3 Ffô—e7
5. Hfô—e5: He4—d67 9. 0 - - 0 0 — 0
6. c2—c4 d5—c4: világos valamivel jobban áll.

IV. Változat
1. e2—e4 e7—e5 6. 0 — 0 Fb4—c3 :
2. Hgl—f3 Hg8—fG 7. b2—c3:9 d7—d5
3. p f l—c4 Hf6—e4 8. Fc4—b3 0 — 0
4. Hbl—c3 He4—f68 9. d2—d4 h.7—h6 >°
5. Hfô—e5: Ffô-b4 10. c3—c4 c7—c6

világos valamivel jobban áll.

Angol vagy Staunton-huszárjátszma.

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl—f3 Hb8—c6!
3. c2—c3

Ez a megnyitás, melyet Staunton Howard ajánlott és
melyet az újabb angol mesterek gyakran használnak,
a megnyitónak (játszniakezdó'nek) előnyös és biztos hadállást

* Ffl—d3 is jó.
« d7—d5 vagy Fí&—c5 is húzható.
1 f7~f5 is tekintetbejöhet.
8 Szerző véleménye szerint legjobb volna He4—c3 : ; mert ámbár

világos d2—c3 : lépéssel a d vonal megnyitását czélozza, sötét egy gya-
logot nyervén, kitehetné magát érette a még korántsem győztes
rohamnak.

» Hogy később Fel—a3 lépés történhessék, esetleg a sötétkirály
0 — 0-át akadályozni.

10 Sokkal jobbnak tartjuk itt c7—c5 lépést s d4—oö: után
Vd8—c7-et.
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nyílj t. Erős rohamot nem készít ugyan elő, szilárd jellegé-
nél (typus) fogva azonban komolyabb játszmáknál (például
sakkversenyeken) ajánlható.

/. Váltó iát.
1. e2-e4 e7_e5 9.Fcl-f4 Hg8-f6
2 Hgl-f3 Hb8-c6* 10. Hbl—d2 0 — 0
3. c2-c3 F!8-o§ft*ll.Bfl-el Fc8-b7
4. Ffl—b8 a7—a6« 12. Vdl—c2 d7—d6
5.Fb5-c6: b7-c6: 13. He5—c4 Ve7-d7*
6. Hf3-e5: Vd8—e7 14. F f4—d6:B Bf8-e8
7. d2—d4 Fc5—b6 15. Hc4—b6: c7—b6
8. 0 — 0 h7—h6 3 vil. két gyaloggal erősebb.

IL Változat.
3 f7—f5 7. F e4—c2 e5—e4
4. d2—d4 d7—d6 8. Hf3—e5 Hg8—f6
5. Ffl—d3 f5—e4: 9. Fel—g5 F f8—d6
6. F d3—e4: d6—d5 6 Sőt. valamivel jobban áll. '

III. Változat.
3 d7—d58 7. f2—f4 e4-f3:9

4. Ffl—b5 d5—e4: 8. He5—f3: Fc8—e6:
5. Hf3—e5: Vd8—d5 9. 0 — 0 0—0—0
6. Vdl—a4 Hg8-e7 10. d2—d4 a7—a6

a játszma egyenlő.
1 Legjobb védelmi húzás d7-d6 mellett (sőt. felett) Hgl—f3-ra.
1 Hg8—f6 jobb; niost s. egy gyalogot veszít.
» E helyett is még mindig jobb Hg8—f6.
4 Sőt. e4—e5 húzást akarja ellensúlyozni.
6 Mesteri húzás, melyre vil. még egy gyalogot uyer. Különben

e változatot egy, Löwenthal (vil.) és Mongredien (sőt.) között 1862.
folytatott versenyjátszmából vettük. A játszmát vil. nyerte.

6 Ezen és következő lépésével s. kitűnően helyezi el középgyalogjait
1 A játszmát, melyből ezt a megnyitást vettük, Szén (sőt.)

nyerte Kennedy (vil.) angol mestertől (Londonban, 1851-ben.)
8 Ezen s a következő változatban adandó (Hg8—f6) lépés leg-

jobb válasz 3) c2—c3-ra.
» Az eá sötét gyalog menetközben (én pass.) üti az f gyalogot.

4'
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IV. Változat.
3 Hg8—f6! 9.Bhl—fi Hc6—e7!
4. d2—d4 Hf6—e4:A> 10. Vd5—c4 »° d7—d5
5. d4—e5: Ff8—c5 11. e5-d6:» Vd8—d6:
6. Ff l— C4 He4-f2: 12. Bfl—f2: Fc5-f2:f
7. Fc4—f7f Ke8—f7: 13. Kel—f2: Fc8—e6
8. V dl—döf Kf7—e8 Sőt. előnyben áll.

A)

4 d7—d5 7. He5—d7: Vd8—d7:
5. F f l—1)5 Hf6—e4: 8. 0—0 Ffô—e7
6. Hf3—65: Fc8—d7 9. c3—c4 0-0

Sötét jobban ki van fejlődve.

Spanyol megnyitás, vagy a Buy Lopez-féle huszárjátszma.

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl— f3 Hb8—c6
3. F f l-b5

A legjobb és legbiztosabb megnyitások közé tartozik.
Néni ugyan heves, de tartós és szilárd rohamot biztosít
a játszmakezdőnek. Ez okból, kivált komoly sakkharcznál,
gyakran használják.

Ruy Lepez spanyol mester a föntebbi 3) futárlépést
oly erősnek tartja, hogy — nézete szerint — e miatt az
e5 sötét gyalognak Hb8—c6 húzás által való védelme
tulajdonképen hibás és helyette d7—d6 ajánlható. — Nézete

10 Vd5—c5:-re az f2H—d3f lépéssel megnyerné a vil. vezért.
11 Menetközben.
* Ruy Lopez, korának egyik legkitűnőbb játékosa, lelkész volt

s II. Fülöp király udvarában gyakran megfordult, Loi kegyben állott,
mivel az a rideg király szenvedélyes sakkjátszó lévén, vele szívesen
mérkőzött. R. L. azon nézete, hogy Fb5—c6: következtében az e5
sötét gyalog elvész, mennyire hibás, mutatja a következő elemzés :

1. e2—e4 e7-eö 5. Hf8-e5 : Vd8-d4
2. Hgl—f3 Hb8-c6 és sötét — jobb állás mellett
3. F fi—bő a7—a6 — visszanyeri gyalogját.
4. Fb5-c6: d7-c6:
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azonban elavult s az elmélet a spanyol megnyitást bevette
a hibátlanok sorába.

L Változat.

1. e2—e4 e7—e5 7. Hbl—a3 Hc6—d8
2. Hgl—Í3 Hb8—c6 8. Ha3—c4 Hd8—f7
3. F f l—b5 F f 8—cS'ILv. 9. Hc4—e3 c7—c6
4. c2—c3 Vd8—e7 10. He3—f5 Ve7— fô
5. 0—0 f7—f6* 11. Fb5—d3 világos

' 6. d2—d4 F c5—b68 jobban áll.
\ff W —

II. Változat.
3 f7_f5*HI.v. 7. Hbl—c3 Ff8-e7
4 d2-d3 Hg8-f6 8. Fb5-c46 Fc8-g4
5 0_o f5_e4: 9. h2-li3 Fg4—f3:
6. d3-e4: d7—d6 10. Vdl—f3: Vd8-d7

Egyenlő játék.

III. Változat.
3 Vd8—f66IV.v. 5. d2—d3 h7—h6
4. Hbl—c3! Hg8—e77 6. 0—0 és világos

jobban áll.
*V-

IV. Változat.
3 Hg8—e78V.Tált. 5. Vdl—a4» f7-f6">
4. C2—c3A)B) d7-d5 6. d2—d3 Fc8—d7

1 Nem ajánlható.
8 Ez a változat, jelesen ez a lépés, Boden angol mestertől ered.
• Helytelen volna e5—d4:, c3—d4: miatt, minthogy ekkor TŰ.

d és e gyalogjai a tábla közepét elfoglalnák.
4 Szintén nem ajánlható.
8 0 — 0 akadályozni.
• Gyenge folytatás, mely miatt sötét állása hátrányos lesz.
1 Szükséges, hogy a vil. c3H—dö-re ne léphessen.
8 Ezt a védelmet nem vethetni el töltetlenül, mint némely szerző

állítja.
• Jobb Hf3—e5 :
10 Steinitz húzása, s e helyen igen jó.
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7. 0 — Ö a7-a6 10. Fel—e3 Ffô—d6
8. Fb5-c6: Fd7-c6: 11. Hbl—d2 0 — 0
9. Va4—c2 He7—g6 a játszma egyenlő.

A)
4. d2—d4 e5—d4:a> 7. Fcl—e3 0 — 0
5. Hf3—d4: g7—g6 " 8, Hbl—c3 f7—f5!
6. 0 — 0 F f 8—g7 egyenlő állás.

S)

4. 0 — O 1 8 He7—g6 7. Vdl—d4: c7—c6
5. d2—d4 Hc6—d4: 8. Fb5—c4 d7—d6
6. Hf3—d4: e5—d4: 9. Hbl—c3 vil.jobban áll

a)
4. (d2—d4) d7—d6 9. Vdl—h5 Vd8—e8"
5. h2—b.3 Fc8—d7 10. Fb5—c4f Kf7—e7 "
6. 0 — 0 He7—g6 11. Vh5—g5f h6—g5:
7. Hf3—g5 h7—h6 12. Fcl—g5$
8. Hgö—Í7: Ke8—f7:

V. Váltogat.

3 a7—a6VI.Ylt, 7. Fa4-c216 d7—d5!
4. Fb5—a416 Hg8—f6! 8. e4—do: Hf6—d5:
5. d2—d3 Ff8—c$A) 9. h2—h3 0 — 0
6. c2—c3 b7—b5 egyenlő hadállás.

11 E lépés szintén Steinitztól ered a következő folytatással
együtt.

'• Legjobb válasz Hg8—e7-re.
18 E lépéssel sőt. a g6H megvédését czélozza, melyet vil. f2—f4,

majd f4—í'5 lépéssel szándékszik megnyerni. — Ez a szép változat
egy Zukertort (vil.) es Anderssen (sőt.) között folytatott játszma.

'« Kf7—f6-ra f2—f4 nyer. Jobb lett volna d6—d6 s utána
Fd7—e6. Most vil. 2-ik lépésre matot ad.

'• Sokkal jobb, mint Fb6—c6:, mert utóbbi esetben nemcsak
e támadó futár szűnik meg söt.-re veszélyessé lenni, hanem a sötét
a maga két futárjával H. és F. ellen némi előnyben marad.

J« Hogy később d3—d4 (kedvező húzás; történhessék.
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À)
5 07—d6 8. Hbl—C3 F f 8—g7

6. Fa4-c6f b7-c6: 9. F cl—e3 0 — 0
7. h2—h3 g7—g6 1T egyenlő hadállás.

VI. Változat.
3 H 98—f618 7. c2—c3 Ve7—c5
4. d2-d4i»alv. e5—d4:4> 8. Fb5-c6: Vc5—c681

5. e4-e5a; Vd8—e7 9. Hf3—d4: Vc6—b6
6. o — O Hf6—d520 világos jobban áll.

d)
5< 0 —O 2 2 Ffô—c528 8. Fb5—c484 Hd5—b6
6. e4-e5 Hf6—d5 9. Fc4-b3 d4—c3:
7. c2—c3 a7—a6 10. Hbl—c3: 0 — 0

Világos jobban áll.

A)
4. (d2-d4) Hc6-d4:2 5 8. Fcl—g5!" Ff8—e7!
5. Hf3—d4: e5—d4: 9. e5—f6: Fe7—f6:28

6. e4—e5 c7—c6 10. Bfl—elf Ke8—fô
7. 0 — 0 c6—b5:26 11. Fg5—f6: Vd8—f6:

Világos állása valamivel kedvezőbb.
11 Ez újítás Paulsen Lajostól ered és jónak tartják.
18 Söt.-nek e helyen ez a legjobb lépése.
'• d2—d3 is jó vagy 0-0. Lsd az 1. és II. alvaltozatot.
2» Hibás lenne Hc6-e5 :, Hf3-e6:, Ve7-e5 :, Bfl—el (eakk-

sekk) miatt.
" (17—c6: helyesebb.
81 Jobb mint e4—e5.
aa Hf6—e4:-re Bfl-el következik.
114 Jobb Fb5-a4.
s» e5-d4: jobbnak látszik.
ie Hogy söt.-nek ez a lépése hibátlan-e, vagy nem? az elmélet

még nem döntötte el.
ai Mesteri lépés; sokkal jobb mint eB—f6 : Különben az egész

szép változat Morphy (vil.) és Andersseu (sőt.) egyik versenyjátszmá-
jának megnyitása.

*• g7—1'6: után vil. Vdl—d4: lépéssel folytatja (és még előnyö-
sebben) a rohamot.
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/. Alváltozat (a VI. változathoz).

4. d2—d3U.alfáit, d7—d6 8. Fel—e3 0 — 0
5. Fbő—c6f b7—c6: 9. Hc3-e2 Vd8—e7
6. Hbl—c3 g7— g629 10. 0 — 0
7. b.2—h3 Ff8-g7 egyenlő játék.

II. Alváltozat.

4. 0 —O 8 0 Hf6—e4:&; 8. Vdl-e28 2 f7—f6
5. Bfl— el »i He4—d6 9. Be5-e3 Hd6-f5
6. Fb5—c6: b7—c6: 10. Be3—c3 0 — 0
7. Bel—e5f F f 8—e7 sötét jobban áll.

b)

4. (0 — 0) Ff8-e7!8 8 7.HÍ3—d4: e5-d4:
5. d2-d4c; Hf6—e4: 8. Vdl—d4: He4—f6
6. d4—d5 Hc6—d4 9. Hbl—c3 0 — 0

egyenlő játék.

e)

5. Hbl—03 Hc6—d48< 9. f6—e7: b2—al:?V.
6. Hf3-d4: e5—d4: 10. e7—d8:V.f Ke8—d8:
7. e4—eő d4—c3: 11. d2—d48 6 és világosnak
8. e5—f6 : c3—b2 : igen szép rohama van, mely
a minőség feláldozását (a 9-ik húzásnál) helyesnek igazolja.

89 Ez a combinatio (a következő lépéssel) Paulsen L. találmánya;
s jobbnak latszik, mint a szokásos Ff8—e7.

90 A legjobb folytatás.
81 d2—d4 — előzőleg — még- jobb.
19 Ez a lépés, mely az e5B visszavonulását elzárja, aligha jó.

d2—d4 erősebb.
" Jobb. mint Ht'6—e4 :, melyre leghelyesebben d'2—d4-gyel kell

válaszolni.
34 Ezt a lépést Paulsen L. ajánlotta. Legjobb válasz reá Hf3—

d4: vagy Fb5—a4.
»• Sötét ezen s vil. következő lépése a gyalogok vezérré-vitelének

egyik példája.
18 Vil. Fel—göf (és sekk) lépéssel fenyeget.



57

Kettős vagy porosz huszár játszma.

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl—f3 Hb8—c6
3. Ffl-c4 Hg8-f6

A kettős, máskép porosz huszárjátszma (Zweispringer-
spiel im Nachzuge) a gyakran használt és jobb megnyitá-
sok közé tartozik. Nevét Bilguer, Mayet, Hanstein és V.
dér Lasa hírneves porosz mesterek után vette, kik azt,
— főleg az elűlnevezett * — tüzetesen elemezték és ját-
szották. Igaz ugyan, hogy a kezdő fél az érintett lépések
után 4. Hf3—g5 lépéssel, mint az elemzéseknél látjuk, egy
gyalogot nyerhet, de sötét a gyalogáldozat árán annál
élénkebb és hálásabb rohamra számíthat, mely a gyakor-
latban többnyire előnyére fog válni.

L Változat.
1. e2—e4 e7—e5 8. Hbl—c3 Hc6—\AA)B)
2. Hgl —fô Hb8—C6 9. Vf3—e4 c7—c6
3. Ffl-c4 Hg8—f6 10. a2—a3 Hb4—a6
4. HI3-g5II.lll.IV. d7—d5!8 11. d2—d4 Vd8—d6
5. e4—d5:a; Hf6—d5: 3 12. Fel—f4 b7—b5
6. Hg5—f7:4 Ke8—f7: 13. Ff4—e5: Vd6—d7
7. Vdl—f3f Kf7-e6 14. Fe5—g7 és világosnak

nyernie kell.

A)
8 . . . . . . . Hc6—e? 11. Bfl—el Ke6—d6
9. d2-d4 h7-h6 12. Bel— e5: He7—g6

10. 0 — 0 c7-c6 13. Hc3—d5: Hg6-e5:
1 Bilguer Rudolf erről a megnyitásról egy inonographiát írt.

(1839. Berlin.) A következő I. változatot az ő munkájából vettük.
3 Ez a gyalog feláldozása szükséges, hogy Fc4—f7f akadályoz-

ható legyen.
8 E húzást régebben használták; de mióta helytelenségét Bil-

guer (föntebb érintett müvében) kimutatta, többé jobb játékosok nem
alkalmazzák. A helyes válasz Hc6—a5, mint alább látjuk.

« Hibátlan áldozat, mely világost előnybe hozza. Épeu azért
gyenge sőt. 5. lépése.
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14. d4—e5f Kd6—d7 17. Bal—elf Ke6-fr
15. 65—e6f Kd7-d6 18. Ff4—d2f Kf7—g8-
16.Fcl—f4f Kd6—e6: 19. Hd5—f6$

B)
9 C7-C6 15. Fg5—e7f Ff8—e7:

10. Fcl—g5 e5—d4: 16. Bdl—d5f Kd6—c7
11. 0-0—0 d4—C3: 17. Vf3—c3f Kc7—b8
12. Bhl—elf Ke6—d6 18. Bd5—d8: Fe7—d8:
13. Fc4—d5: c3—b2:f 19. Vc3—g7: és világos
14. Kel—bl c6—d5: megnyeri a hS-on álló sőt.

bástyát s ezzel a játszmát.

a)
(Lásd l. változat.)

5. (e4—d5.-) Hc6—a56 9. He5-f3 e5-e4
6. Fc4—b5f c7—c6 10. Vdl—e2 Ff8—c5
7. d5—c6: b7—c6: 11. 0 — 0 0 — 0
8. Fbo-a4«;&; h7_h6 12. Hf3—el Fc8-g4

a játszma egyenlő.

d)
8. Fb3—e26 h7—h6 13. c2—c3 Vd4—b6
9. Hg5—f3 e5—e4 14. d2—d4 e4—d3:

10. Hf3_e5 Vd8—d4! 15. Vdl—d3: Vb6—c7
11. f 2— f4 Ff8—c5 16. b2—b4 Ha5—b7
12. Bhl—fl Fc5—d6 17. Vd3—c4 0 — 0

Sötét jobban áll.

*J
8. Ydl—13 Fc8-b7 11. d2—d3 Hf6-d5
9. Fb5—a4 Ff8—d6 12. Hc3—e4 h7—b.6

10. Hbl—c3 0 — 0 13. h2—h4! f7—fö
egyenlő játék.

• Az egyetlen helyes válasz sőt. részéről a következő folytatás-
sal együtt.

• Kevésbbé jó Fb5—a4 vagy Vdl—f3.
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IL Változat.
4. d2—d3? Ffô—c5 8. a2—a4 a7—a6
5. c2—c3 d7—d6 9. Fcl_g5 h7—h6
6. 0 — 0 0 — 0 10. Fg5-h4 Fc8—g4
7. b2—b4 Fc5—b6 egyenlő hadállás.

III. Változat.
4. d2—d4 e5—d4: 10. Fcl—g5 h7— h64>
5. 0 — 0 Hf6—e4: 11. Fg5-f6! Ff8—b4
6. Bfl—el d7—d5 12. c2—c3 d4—c3:
7. Fc4—d5:! Vd8—d5: 13. Ff6—g7 : Vh5-g6
8. Hbl—c3! Vd5—h5 14. He4—f6f Ke8—e7
9. Hc*-e4: Fc8—e6 15. Vdl—d7$

Ez a szép változat egy dr. Jacoby Sámuel (vil.) és
dr. N. F. (sőt.) között Pesten, 1867-ben váltott játszma.

A)
10 Ff8—b4! 12. Bel-dl: Hc6—d4:
11. Hfô—d4 : Vb5—dl : és a játszma kivan egyenlítve.

IV. Változat.
4. 0 — 0 Hf6—e4: 7. Hf3—e5: Ff8—d6
5. Fc4—d5 He4—f6! 8. d2—d4 0 — 0
6. Fd5-c6: d7—C6: 9. f2—f4 Fc8—f5

Sötét jobban ki van fejlődve.

V. Változat.
4. Hbl—c3 Ffô—eb A) 8. h2—b.3 0 — 0
5. d2—d3 d7—d6 9. 0 — 0 Kg8—b.7
6. Fcl—e3 Fc5—b6 10. Kgl—h2 egyenlő
7. Vdl—e2 h7—h6 hadállás.

Á)
4. (Hbl-c3 Ff8—b4 9. Fc4—b3 a7—a5
5. 0 — 0 0 — 0 10. a2—a4 Fe6-b3:
e. d2—d3 d7—d6 11. c2—b3: h7—h6
7. Fcl—g5 Fb4—c3: 12. Fg5—h4 Vd8—e7
8. b2—c3: Fc8—e6 a játszma egyenlő.
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Skót-csel.
1. e2~e4 e7—e5
2. Hgl—fô Hb8—c6
3. d2-d4

Kedvelt és általánosan használt megnyitás, mely élénk,
de nem veszélyes támadást nyújt.1

L Változat
1. e2—e4 e7—e5 6. Hg5— il:A) Hh6—f7:
2. Hgl—fô Hb8-c6 7. Fc4— Í7f Ke8—f7:
3. d2—d4 e5-d4:lllll.lf. 8. Vdl—h5f g7—g6
4. Ffl—c4l. alfáit F f 8—c5a) 9. Vh5—c5: d7_d5*
5. Hg3—g5a Hg8—h63 10. 0 — 0«; Fc8—eíj

Sötét jobban áll.

d)
10. e4-d5:? Bh8-e8f 13. Kdl-d2 Vf6-f4f
11. Kel—dl Vd8-f6 14. Kd2—d3 Fg4—e2$
12. d5—c6:6 Fc8—g4f

Ez a csinos á) változat egy Schwarz A. (vil.) és Záry
(sőt.) között folytatott játszma. (1859. Pest.)

A)
6. Vdl—h5« Vd8—e77 9. c2—c3 d4—d3
7. 0 — 0 d7—d6 10. Fel—e3 Hc6—efi
8. b.2— h3 Fc8—d7 egyenlő játék.

1 Nevét azon távizeneti játszmáktól nyeré, melyeket régebben
Edinburgh nyert hasonló kezdettel Londontól.

3 Ez a rohnm korai és nem előnyös. Legjobb c2—c3, melyre ha
sőt. d4—c3:-al válaszol, Hbl—c3: következik s vil. kedvezően fejlő-
dött hadálláshoz jut.

3 Hc.6—e5 kedvezőtlen söt.-re.
« Sokkal jobb, mint a régebben szokásos d7—d6.
5 H i b a , mely miatt vil. játszmája elvész. Bhl—fi vagy f'2—f3

lett volna a helyes lépés.
• Vitzthum gr. (porosz játékos) rohama, mely érdekes változa-

tokat ad.
' Leghelyesebb ellenhuzás. Nem ajánlható 6) Vd8—f6, melyre

vil. a rohamot fíj—f4 vagy h2—h3 lépésekkel előnyösen folytathatja.
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»;•
4.(Ffl-c4) Ff8-b4f? 12.Fb2_fG: Fe7-f6:
5. C2-C3 d4-c3: 13. Hg5-h7 : Ff6—al :
6> o — O c3—b2:8 14. Vdl— h5 Hc6—e5
7. Fcl-b2: Fb4-fôfcj 15. Hh7—g5 Bf8—e8
8. Hbl-c3 F f 8—e7 16. Hgő-í7: He5—f7 :
9. Hc3—d5 Hg8—f6 Vil. 2-ik lépésre raatot mond.

10. Hf3—g5 0 — 0 17. Vlu>—f7f K. tetsz. szer.
ll.Hdö—f4 d7—d6 18. Vf7—h5$

Paulsen L. (vil.) egyik játszmája.

&;
7. (Fcl-b2:) Hg8—f6 12. Vdl—g4: Fc8-e6:
8. H f 3—g5 0 — 0 13. e5—e6f d7—d5
9. e4_e5 Hf6—g4 14. Vg4-g7f Kf7-e8

10. Hg5—f7: Bf8-f7: 15. Vg7—h7: és nyer
11. Fc4-f7f Kg8—Í7:

Alváltozat. (Lásd l. vált.)
4. Hf3-d4: Vd8—h4A)B) 10. Vd3-d4 Vh4—e7
5. Hbl—c3a) Ff8~b4 11.0 — 0 — 0 Ve7 —g5f?
6. Vdl—d3 Hg8—fô 12. fô-f4!9 Vg5—f4f
7. Hd4-c6: d7—c6: 13. Fc3—d2 Vf4—g4?
S.Fcl—d2 Fb4—c3: Világos 3-ik lépésre
9. Fd2—c3: Hf6—e4: matot mond.

(Lásd IV. R. Tanulmányok XVII. sz. a.)
E remek változat egy (Parisban, 1863-ban) Maczuski

(vil.) és Kolisch (sőt.) között vívott játszma.

A)
4.(Hf3-d4:) Ff8-c5!io 7. Ffl-e2 d7_d5
5. Fel—e3 Vd8—f6 8. Fe2—f3 a játék
6. c2—c3 Hg8—e7 egyenlő.

8 A skót cselnek ű. n. veszélyeztetett védelme (compromittirte
Verteidigung), melyre világos döntő rohamot nyer.

• Mesteri, gyönyörű combinatio, mint vil. következő lépései
mutatják.

10 Vd8—f6 kevésbbé ajánlható.
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B)
4. (Hf3-d4:) Hg8-f6 8. 0 — 0 c7—c6
5. Hd4-c6: b7—c6: 9. Bf l-elf Ffô—e7
6. Ff l—d3 d7—dö 10. Vdl—e2 Fc8-e6
7. e4—d5: C6—d5: 11. Fcl — g5 0 — 0

egyenlő játék.

a)

' 6. Hd4-b5» Ff8—c56; 9. Kel—dl Vh4—f4:
6. Vdl—f3 Hc6—d4 10. Fcl—f4: Hc2—al:
7. Hb5—c7f Ke8-d8 11. Hc7-a8: és vil.-nak
8. Vf3—f4 Hd4—c2f sokkal jobb állása van; mert

az al H. nem menthető meg.

6>
5 Vh4—e4f 8. Hb5—c3 Ve4—e8
6. Ffl—e2 l sc) Ke8-d8is 9. Hc3—dö és világos
7. 0 — 0 a7—a6 jobban áll.

c)
6. F.cl—e3 Ke8—d8 8. Vdl—d2 Hg8—f(>
7. Hbl—c3 Ff8—b4 9.0 — 0 — 0 Ve4—e6

Világos jobban áll.

IL Változat,

1. e2—e4 e7—e5 5. d4—e5: f 5—e4:
2. Hgl—f3 Hb8-c6 6. V.dl—d5 Vd8—e7
3. d2—d4 f7—f5" 7. Fcl—g5 Fc8—e6
4. Ffl-c4 d7—d6 8. Vd5—e4: d(i—d5

11 Horwitz húzása. De jobb és biztosabb Vdl—d3 vágj mint
a fönnebbi 5) Hbl—c3.

'• Jobb Fcl—e3.
'* Hibás volna Ve4—eö, mint Stauntou egy Horwitz elleni

játszmájában tette 7) f2—f4, Ve5-c5 ; 8) Hb5—c7 f, Ke8-d8; 9)
Hc5—a8 : stb. folytatás miatt.

'* Nem oly jó, mint eö—d4:, vagy Hc6—d4:
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9.Fc4-d5: Fe6-d5: 11. Fg5—f6: g7—f6 :
10. Ve4-d5 : Hg8—f6 12, 0 — 0 f6—e5 :

Vil. egy gyaloggal erősebb és hadállása biztosabb.

III. Változat.
3 Hc6-d4: 7. Vdl—d4: Ffö—e7
4. Hf3-d4:aa; e5—d4: 8. Hbl—c3 Fc8—e6
5. Ffl—c4 Hg8—f6 9. Fc4—d3 « 0 — 0
£. 0 — 0 d7—d61B 10. Fel—g5

Vil. valamivel jobban áll.

aa)
4. Hf3—e5: Hd4—e66&; 10. c2—c4 Hd5—b6
5. Ffl-c4 c7—c6 11. Kgl— hl h7—h5
6. 0 — 0 Hg8—f6 12. f 2— f4 g7—g6
7.Heő—íY: Ke8—Í7 : 13. f4-f5f Ke6—e5:
«. Fc4—e6: Kf7—e6: 14. Fcl-f4f és nyer.
5. e4-e5 Hf6-d5

Ezt a csinos kis játszmát Cochrane (vil.) nyerte Wal-
kertól. (London, 1842.)

Vb)
4.(Hf3-e5:) FÍ8-C5 7. Vdl—h5(f g7-g6
5. Ffl-c4cc; Hd4—e6 8. Heő—g6: Hg8—f6
ti. Fc4—e6: f7—e6: 9. Vh5—c5: és világos

előnyösebben áll.

cc)
5. Vdl_d4: Hg8—e7 7. Vd4-d5 Vd8—f6
£. Ffl-c4 He7—c6 8. 0 — 0 Ff8—e7

Világos játéka szabadabb.

IV. Változat.
1. e2—e4 e7-e5 3. d2—d4 e5—d4:
2. Hgl—f3 Hb8—c6 4. Ffl—c4 Vd8—f6

" Hf6—e4: nem jó, 7) Bfl—el miatt.
" Helytelen volna Fc4-e6:, melyre f7—e6: húzással sőt. közép-

gyalogjait összekötné s az alkalmatlan c4 futártól is menekülne.
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5. 0 — Ü d7—d6 8. Fcl—f4 Ff8-e7
(i. c2-c3 d4—d317 9. Hbl—a3 Hg8 -u6
7. Vdl—d3: V f 6—g6 a játék egyenlő.

Huszarjátszma utócsellel.
i

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl— í'3 17-fS.

Sötét igyekszik egy cselhúzással (í7—f5-tel, melyben
egy gyalogját áldozatul ajánlja) a rohamot azonnal kira-
gadni világos kezéből. Cselhúzása azonban, ha világos azt
elhárítja, sötétre nézve hátrányos és így ezt a megnyitást
csak gyengébb ellenfél irányában kisértheti meg.

7. Változat.

\, e2—e4 e7—e5 9. Ff7—gö Vfö—f7
2. Hgl—fô 17—f5 10. h2—h3 Ii7—h5
3. e4—f5:' Vd8-f6/0 11. Ffl-g2 h5-g4:
4. Vdl—e2 Hb8—c6 12. h3—g4: Bh8-hl:f
4. d2—d4 d7—d6 13. Fg2—hl: g7-g6
ti. d4-e5: d6~e5: 14. Fg5—e7: Vf7—e7:
7. Fel—f4 Ff8—d6 15. fö—g6: Fc8—g4:
8. g2—g4 Hg8—e7 Sötét előnyben áll.

A)
3. (e4-f5:) d7-d6 9. Ffl—b5f Hd4-b5:
4. d2—d4 eő—e4 10. Vb7—bőf Vd8-d7
5. Hfö—gő Fc8—f5: 11. Vb5-b7 Ba8—c8
6. Vdl—62 d6—d5 12. Vb7—a7: h7—h6
7. Ve2—bőf Hb8—c6 13. Hg5—h3 Ff5—h3:
8. Vb5—b7: Hc6—d4: 14. g2—h3 : Vd7-h3:

Sötétnek jobb játéka van.

11 Jobb, mint éli—c3 :, hogy Hbl—c3: húzásra s ezzel vil. ked-
vező fejlődésére ne nyiljék alkalom.

1 Nem tanácsos a sötéttől kínált cselgyalogot kiütni, mint ét
és a következő változat is igazolja, mert ez által sötét erős rohamot
nyer. '•-- Legjobb Hf8—e5: (Lásd II. vált.)
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IL Változat

3. Hf3-e5: Vd8-f6a; 7. d4—d5» Vf6-g6
4. d2—d4 d7—d6 8. Vdl—d4 Fc8—f5
5. He5—c4 f5—e4: 0. Hc3—b5 Hb8—a6
6. Hbl—c3 Hg8—e7 10. Hb5—a7: s vil. egy

gyaloggal erősebb.

a)

3. (Hf3-e5:) Vd8-e7 7. Vh5-h3 h7-g6:
4. Vdl—h5f g7—g6 8. Vh3—h8: Ve4—g2:
5. He5-g6: Ve7—e4f 9. Bhl—fl Ke8—f7
6. Ffl-e2 Hg8—f6 10. Vh8—h4 és nyer.

•

Magyar megnyitás.

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl—f3 Hb8—c6
3-Ffl—ci F f 8—e7.

Oly megnyitás, mely a nrnlt század közepén már
Cozio olasz mesternél is előfordul. Nevét azon két távize-
neti játszma egyikének kezdetétől vette, melyet Pest (ille-
tőleg a pesti sakk-kör három vezérjátékosa: Szén, Grimm
és Löwenthal) az 1848/8-ik évben Paris ellen győzelme-
sen vezetett. (Lásd a mintajátszmák között, VI. Eész,
20. szám.)

Az ezen megnyitásból származó játszmák jellege rend-
szerint zárt s mivel a király futár e 7-én támadó állást nem
foglal, — tisztán védelmi természetű. Azoknak azonban,
kik az Evans-csel (lásd alább) erős és veszélyes rohamait
ki akarják kerülni, ajánlható a magyar megnyitás, mint
mely amazt mintegy előlegesen elhárítja. — Különben ez
a megnyitás biztos védelmi állást nyújt, habár a sötét tábor
fejlődése csak lassan fog haladni.

' Nagyon jó, d6—dö akadályozása e így sőt. fejlődésének meg-
gátlása végett.

MARKI : A SAKKJÁTÉK K K Z I K U N Y V E . 5
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/. Változat.

1. e2—e4 e7—e5 6. d4—d5 Hc6—b8
2. Hgl—ft Hb8—c6 7. Hbl—c3 0—0
3. F f l— c4 Ff8—e7 8. h2—b.3 Hf6-e8
4. 0—OH.III.vitHg8—f6 9. Hf t—h2 17—ß
5. d2—d4 d7—d6 10. fê—f4 Kg8—h8

egyenlő játékkal.

IL Változat

4. d2 d4 d7—dG1 7. Fc4-e2 HfG—e8
5. c2—c3^) Hg8—f6£> 8. Fel—e3 17-Í5
6. Vdl—c2 0—0 a játszma egyenlő.

A)
5. d4—d5« Hc6—b8! 8. c2—c4 Hd7—1>6
6. Fc4—d3 Hb8—d7 9. h2—h3 Hg8—ftí
7. Fel—e3 c7—c5 egyenlő játék.

B)
5. (c2—c3) 17—f5 8. Fc4—g8: Bh8—g8:
6. Vdl—b3 Hctí—a5 9. d4—e5:
7. Vb3—a4f c7—c6 a játszma egyenlő.

III. Változat.

4. b2—b* d7—d6 8. fê—Í4 h7—h6
5. C2—C3 Hg8—f6 9. 0—0 e5—f4:a;
6. Vdl-b3 0—0 10. Hg5—f7: Bfô-f7:
7. Hft—g5 Vd8—e8 11. B f l — f4: Hc6—e5!

és sötét előnyben marad.

a)
9. (0—0) h6—g5:? 11. g5—f6: Fe7—fô

10. f4—g5: g7—g6 12. Fc4—íVf és vil. nyer.
1 Sokkal jobb, mint e5—d4 r, melyre c2—c8 s Hc6—aö utáu

Fc4—d3 vil.-ra előnynyel következik.
» d4—e5:-re d6—e5 : a játszmát kiegyenlíti. — Hfö—«4: nein

volna jó Hf3—eő :, d6—e6 :, Vdl—h5 miatt.
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Olasz megnyitás.
(Giuoco piauo.)

1. e2—e4 e7—e5
2. Hgl—f3 Hb8—cfi
3. p f l— c4 F f 8—cő

Az olasz megnyitás a magyartól a másodhúzó 3-ik
lépésében különbözik. — Á íütár e megnyitásban már
többé nem védelmi, hanem rohamállást foglal el. — A leg-
jobb megnyitások közé tartozik, de erős támadást nem
nyújt, sőt legtöbb változatában a másodhúzó kiegyenlítheti
a játszmát.

J. Változat.

1. e2—e4 e7—e5 6. d2—d4 Fcő—bő1«/
2. Hgl-f3 Hb8—c6 7. d4—d5 Vd8—e7
3. Ffl—c4 Ff8—c5 8. a2—a4 h7—h6 *
4. 0-On.Hl.flt. Hc6-b8 9. Fel— e,3 Fb6—a7
5. c2—c3 a7—a5 a játszma egyenlő.

a)
4 d7—d6 8. d4-e5: Hc6—e5:4>
5. C2-C3 Fc5—b6 9. Hf3-e5: Fd7-b5:
6. d2—d4 Fc8-g4 10. Ydl—d5 és vüágos
7. Fc4—b5 Fg4—d7 egy gyalogot nyer.

A>
8 d6—e5: 11. Bfl—dl: Fc4—e4:
9. Fb5—c6: Fd7—c6: 12. Bdl—el és vil.-nak

10. Hf3-e5: Vd8—dl: igen jó játéka van.

1 Sőt. visszahúzza futárját, hogy vil. c és d gyalogjainak
<c2_c3 majd d2—d4) bekövetkezendő, előnyös rohamát, mely a közép-
gyalogok összekötésére irányúi, előre elháríthassa.

• Ha a sőt. c5F. (mint az előbbi jegyzetbea mondtuk), ideje-
korán vissza nem vonul, most a d4 gyalogot e5-el ütni kellene s vil.
középgyalogjaiuak helyzete fölötte előnyössé vált volna,

5*
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IL Változat.
4. (0—0) Hg8-f6! 10. f4—g5: Hf6-g4î
5. d2-d44) Fc5—d4:8 11. g5—g65 d7—d5
6. c2—c3?«; Fd4—b6 12. g6—f7f Kg8—h8
7. Hfô—g5 0—0 13. Fc4—d5: Vd8-h4!
8. Kgl—hl h7—h6 14. h2—h3« Vh4—g3!
9. fô—f4* h6—g5: . és sötét nyer.

E csinos kis változat egy, a pesti sakkörben 1865-ben
E. (vil.) és M. (sőt.) között váltott játszma.

a)
6. Hf3-d4:! Hc6—d4: 11. e4—eö Bh8-fô
7. f2—f4! Hd4—c6T 12. e5—f6: Kf7—g8
8. Fc4-f7f Ke8-í7: 13. Vh5—döf Kg8-h8
9. f4—eB: Hc6—e5: 14. Í6— g7f Kh8~g7:

10. Vdl—höf He5-g6 a játszma egyenlő.

A)
5. Bfl—el 0—0 7. d2-d4 Fc5—b6
6. c2—c3 BfB—e8* 8. Hfô-g5 Be8—e7

Vil. hadállása valamivel kedvezőbb.

III. Változat.
4. d2— d38 d7—d6 9. b2—b4 Fc5—b6
5. c2—c3 Vd8—f6 10. a2-a4 a7-a5f
6. Fel —g5 Vf6—g6 11. b4-b5 Hc6—d8
7. o—O Fc8—g4 12. Fc4-d5 világosnak
8. Hbl—d2 Hg8—h6 jó játéka van.

« Fölötte érdekes tervek származnak, ha sőt. e5—<14 : húzással
válaszol, melyre vil. a rohamot e4—e5-tel folytatja. (Lásd a rainta-
iátszmák között a 21. és 22. számokat.)

• Vil. e lépéssel feláldozza g5 huszárját, hogy annál szebb és
élénkebb rohamot nyerjen, mely azonban nem kielégítő.

• Vdl—g4:-re d7—d5 következnék sőt. előnyére.
• Vil. bármit húz, veszteni fog.
' Jobb (17—d6, vagy Hd-t—e6.
» Az olasz megnyitásnak ezt a változatát jelen fölötte szerény

húzás után, tréfásan >ginoco piano pianissimoe-nak nevezik.
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IV. Változat.

4. c2—C3» Hg8—f6! 8. Fb5—c6f aa) b7 —c6:
5. d2—d4alv. e5-d4: 9. c3—d4: Fc5—b6
6. e4—e5a; d7—ab A) 10. 0—0 Fc8—g4
7. Fc4~b51(> Hf6-e4 11. Fel—63 0—0

a játszma egyenlő.

aa)
8. c3—d4: Fc5—b6 13. Bal—dl c7—c6
9. 0—0 0—0 14. Fb5—d3 He4—C3:

10. Fel—e3 f7—f6! 15. b2—c3: f6—e5:
11. Hbl—c3 Fc8—f5 16. Hf3—e5: Vd8—d6
12. Vdl—b3 Hc6—e7 17. Bfl—el He7—g6

egyenlő játék.

A)
6 Hf6—e4 11. Vdl—c2 d7—d6
7. Fc4—dö? He4—fa:! 12. Fd5—e4 He7—g6
8. Kel—f2: d4—c3f 13. Hbl—d2 c7—c6
9. Kf2—g3n c3—b2: 14. Bal—dl vil, habár

10. Fel—b2: Hc6—e7 egy tiszttel erősebb,
sőt. kedvezőbb hadállása miatt alig nyerhet.

Alváltozat.
(Lásd IV. vált.)

5. d2—d3« d7—d6 10. Vdl— fô Bf8—d8
6. Hfö-gS" 0—0 11. V f 3—d5: Bd8—d5:
7. f2-f4 d6-dö 12. Kel-e2 Fc8—g4f
S. e4-d5: Hf6-d5: 13. Hg5—f3 Ba8_d8
"9. Fc4-d5: Vd8-d5: sötét hadállása jobb.

9 Legjobb folytatás. Czélja a közép elfoglalása.
10 Helyesebb, mint e5—f6:, mivel vil. még el nem sánczolván,

korai volna támadó föllépése.
11 Merész, de különben jó húzás, hogy a hl B. útját Kf2—el

vagy fi el ne zárja
111 Helyesebb, mint d2—d4.
li Álroham, az f. gyalog következő lépésének előkészítésére.
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a)
6. c3 d4 Fc5—b4f 9. g2—f3: Vd8—d7
7. Kel—fl Fc8—g4 10. Fc4-b5 0-0—0
8. Vdl—a4 Fg4—fô: 11. Kfl— g2 es vil. egy

tisztet nyer (a b4. Ft.)

Evans-cgel.

1. e2—e4 e7 —e5
2. Hgl—fô Hb8—c6
3. Ffl—c4 Ff8—c5
4. b2-b4

Mint ezen lépésekből látható, az Evans-csel az olasz:
megnyitásnak egyik változata. Ha sötét kiüti az áldozatul
kinált b gyalogot, magát a leghevesebb rohamnak teszi ki;
mert alkalmat ad világosnak, hogy vezér- és királygyalog-
jával a középre, egyébb tisztjeivel pedig a vezérszárnyra
időnyeréssel nyomuljon.

Elnevezését szellemes feltalálója. Evans angol ten-
gerész-kapitánytól nyerte, ki azt a jelen század 30-as
éveiben hozta először használatba. Azóta, mint egyik leg-
szebb cseljáték, kivált újabb időben, kiváló előszeretettel
karolták fel. Méltán; mert gazdag változatai, tökéletes,
hibátlansága és rohamereje egyaránt alkalmassá teszik arra,
hogy benne minden sakk-kedvelő élvezetet találjon. Védelme
a legnehezebbek közé tartozik s azért oly játékosok, kik
annak elméletét tökéletesen nem ismerik, helyesen teszik,
ha azt el nem fogadják. Elhárítható vagy elölegesen, midőn
t. i. a sötét királyfutár 3-ik lépésre c5-re nem lép (p. o.
a magyar megnyitásnál) ; vagy utólagosan 4) Fc5—b6 vagy
d7—d5 lépésekkel, habár újabb elméleti kutatások szerint
még az (utólagos) elhárítás sem veszélytelen.

4 Fc5—b6
(Elhárított Evans-csel.)
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/. Változat.

1. e2-e4 e7-e5 9. Ha3—c2 Hg8-f6
2. Hgl—Í3 Hb8—c6 10. d2-d3 0 — 0
3. Ffl—c4 Ff8-c5 H.Hc2_e3 Fg4—h5
4. b2-b4 FcS-bB1 12. Kgl—hl Hc6—e7
5. 0 —tU>) d7—d6 13. Vdl—c2 Fh5—f3:
H. a2—a4 a7-a6 14. g2—f3: d6—d5
7. c2 - c3 h7-h6 15. Fc4—a2 világos
8. Hbl—a3 Fc8—g4 jobban áll.

A)
5. b4-b5! Hc6~a5! 10. Vdl—d4: Fb6—d4:
6. Hf3—e5: Hg8—h6a 11. Fg7— h8:o) Fd4—ál:
7. d2—d4!s d7—d6 12. Fc4-d3 Ke8—e7
8. Fel—h6: d6—e5:4 13. Fh8—g7 Fc8—e6
9. Fh6—g7: Vd8—d4:JB; a játszma egyenlő.5

a)
11. c2—c3 Bh8—g8 15. Hbl—d26 Fc8—e6
12. Fc4—d3 Bg8—g7: 16. Bal—cl cö—c4
13. c3—d4: e5—d4: 17. Fd3—bl7 Ba8—d8
14. Bhl—gl C7-C5 18. f2—f4 f7—f68

Sőt. hadállása (c. és d. szabad gyalogjai következtében) jobb.

1 E lépést jobbnak tartják, mint d7—dö.
1 Jobb, mint Ha5—c4:
» Fel—b2 sem rossz, melyre sőt. d7—d6-al válaszolhat leg-

helyesebben.
« g7-h6 : után következnének : 9. Heö—f7 : ! Vd8-f6. 10. Hf7

—h8, Ha5-'c4: 11. o,2-c3 stb. vil. kevéssel jobban áll.
6 Sőt. ugyanis gyalogját Ba8—g8 által vissza fogja nyerni.
0 Helyesebb bő—c6: (menetközben), hogy a c. és d. gyalogok

össze ne köttessenek.
' Rossz volna a c4 gyalogot ütni, mert ez esetben vil. a minő-

séget és a játszmát elvesztené.
* Nemcsak azon czélból, hogy az e6 futár részére visszavonu-

lási út nyittassék, hanem, hogy (ha szükség) a g7B. a c, és d. gyalogok
védelmére siethessen.
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B)

9. Fh6—g7: Vd8-g5» 14. Kel-e2: Fg4-h3
10. Fg7—h8: Vg5—g2: 15. Bf l—dl 0 — 0 — 0
11. Bhl—fl Ha5—c4: 16. Fh8—e5: világos
12. Vdl—e2 Fc8—g410 nyerni fog.
13. f2—f3» Vg2—e2f

4 d7 —d5

(Középcsel az Evans-cselre.)

1. e2—e4 e7—e5 5. Fc4—àâ:A) Hc6—b4:
2. Hgl—f3 Hb8—c6 6. Fd5-c4yl) Hg8—f6
3. Ffl—c4 Ff8—c5 7, Hbl—c3 Hb4—cö
4. b2—b4 d7—d5 8. 0 — 0 0 — 0

Egyenlő játék.

À)

6. Fd5—f7f Ke8—f7: 8. c2—c3 Hb4-d3f
7. Hf3—e5f Kf7—fô es vil. elvesztette rohamát.

A)

5. e4 - d 5 : ! Hc6—b4: 7. Hf3—e5:a> Fc8 e6
6. c2—c3 Hb4—d6: 8. 0 — Ob) a játszma

egyenlően áll.

a)

7. Vdl—b3 c7—c6 11. g3—f4: Ve5—e4
8. Hf3—e5: Vd8—g5 12. Fc4—f7f Ke8—f8
9. 0 — 0 Hd5—f4 13. Ff7— h5 Hg8— b.6

10. g2—g3 Vg5—65: 14. d2—d3 Ve4—f5
Sötét jobban áll.

• Szép én szellemes, de hibás terv !
10 Jobb volna Fc8—h3, melyre vil. szintén nyer.
11 Világos kicsikarja a vezércserét s nyernie kell, minthogy egy

gyaloggal és a minőséggel erősebb.
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W

8. d2-d4? Hd5—c3: 12. Fcl—b2 Fc5—d6
9. Hbl—c3: Vd8—d4: 13. Vdl—a4f Ke8—f7

10. o — O Vd4—e5: 14. f2—f4 a játszma
11. Fc4—e6: f 7—e6: egyenlő, habár világosnak

jobb hadállása van.

Elfogadott Evans-csel. szabálytalan védelemmel.

J. Változat

1. e2-e4 e7—e5 8. Vdl—b3 Vd8-e7
2. Hgl—f 3 Hb8—c6 9. Hf3-g5 Hg8 - h6
3. Ff l—c4 Ff 8—c5 10. f2-f4! e5—d4:
4. b2—b4 Fc5-b4: 11. Fel— a3 d7—d6
5. C2-C3 Fb4-f81?ált. 12. e4—e5 világos
6. 0 — 0 g7-g6 jobban ki van fejlődve.
7. d2—d4 Ff8-g7

II. Változat.

ö Fb4—e?2 9. Vb3-a4 Kf8—f7:
€. d2—d4 e4—d4: 10. Va4—a5: d7—d6
7. Vdl-b3 Hc6—a5 11. c3-d4: g7— g6
5. Fc4-f7f Ke8—f8 12. Hf3—g5f Kf7-g7

Vil. cselgyalogját visszanyerte és jobban áll.

771. Változat.

5 Fb4-d68 9. Ha3—c2 g7— g5
6. 0 — 0 Vd8— f B A) 10;Hc2-e3 Hg8—e7
7. d2—d4 h7—h6 11. He3-g4 Vf6—g7
8. Hbl—a3 a7—a6 világos jobban áll.

1 Legkevésbé ajánlható védelem. L. még ezen változatra nézve
a 32. számú mintajátszmát.

* Szintén szabálytalán és nem ajánlható védelem.
• Az előbbi jegyzet erre a lépésre is áll.
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A)
6., Vd8—e7! 10. e4—e5 Fd6-e5:
7. d2—d4 Hg8—f6 11. d4—e5: Hc6—e5:
8. Hf 3—g5 0 — 0 12. Fc4—b3 h7—h6
9. f 2—f 4 eB—f 4: 13. Hg5-h3 g7—g5

Sötétnek 4 gyalogja van elvesztett tisztjéért.

Elfogadott Evans-csel. szabályos védelemmel.

/. Változat.
1. e2-e4 e7—e5 5. c2—c3 Fb4—c54ll.T.
2. Hgl—f3 Hb8—c6 6. d2—á4A) e5—d4:
3. Ff l—c4 Ff8—cB 7. c3—d4: FcB—b6 a)
4. b2—b4 Fc5-b4:

a)
7 Fc5—b4f5 12. Hf3—g5! Vd8-c7
8. Kel—fi Fb4-a5 13. Hbl—a3 Hg8-h6
9. d4—d5 Hc6—e7 14. Bal—cl világosnak

10. Fcl-b2 f 7-f 6 igen jó játéka van.
11. d5—d6: C7—d6:

A)
tí. 0 — 0 d7—d6 8. C3—d4: Fc5—b6
7. d2—d4 65-d4: (És mindkét fél az alap-had-

álláshoz jutott. Lásd alább.)

//. Változat
5.. , . . . . Fb4-a5! 7. 0 — 0 Hg8—f6*
6. d2-d4!«.4) e5—d4: 8. e4—e5 Hf6—e4

4 Ez, vagy a következő változatban előforduló Fb4 —a5 az
egyedül helyes védelem.

* Jobb Fc5—b6.
« Sokkal helyesebb mint 0 — 0, melyre sőt. Hg8-f6 lépése

által a rohamtól szabadul. L. a következő A) változatot.
1 Veszélyes sötétre d4—c8: (az úgynevezett veszélyeztetett

védelem). P. o. :
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9Fc4-d5 He4-c3: 16. e6-f6: d7-d6
10HM-C3: Fa5-c3: 17. f6-e7: Vd8-e7:
UFcl-gS Hc6-e7 18. Bal-el Fc8-e6
12 Hf3-d4:! Fc3-d4: 19.Vh4-a4f Ve7-d7
13Vdl-d4: h7-h6 20.-FdB-e6:! Í7-66:
14 VŰ4—h4: Bh8-f8 21. Bel--e6:f Kc8-d8
15. Fg5-f 6! g7-f 6: 22. Va4-h4f és világos

jelentékenyen jobban áll.8

: ' A )
6. 0-0 Hg8-f6!9 11. d4—e5: Hc6—e5:
7. d2—d4 0-OB) 12. Hf3-e5: Ve7—e5:
8. V d l - c 2 Vd8-e7i° 13. Kgl-hl Hf6-g4
9. Fcl-a3 d7-d6 14. f2-f4 Ve5-h5

10. Hbl—d2 Fa5—b6 és sőt. jobban áll.

B)

7. (d2—d4) e5—d4:? 12. Hbl—c3: Fa5—c3:
8. Fel—a3C; d7—d6 13. Bel—e7 ̂  Hc6—e7:
9. e4—e5 Hf6—e4 14. Hf3—e5f Kd7—e8

10. Bfl—el He4— c3: » 15. Fc4—f7f Ke8—f8
11. e5-d6f Ke8—d7 16. d6—e7f és vil.nyer.

E szép változat egy, Cseresnyés (vil.) és dr. Engel
(sőt.) közötti játszma (1863.), melyet mindkét fél sakktábla
nélkül játszott.

7 d4-c3: 12. Hf3-g5 Vg6—h5
8. Vdl—b3! Vd8—f6! 13. Fc4-cl3 0 — 0
9. e4—e5 Vf6-g6 14. Pd3—h7f Kg8-h8

10. Hbl—c3: Fa5-c3: 15. f2-f4 stb. világos
11. Vb3—c3: Hg8—e7 sokkal jobban áll.

8 Ezt a szép változatot egy, Strausz H. (vil.) és dr. Engel (sőt.)
között Pesten 1867-ben váltott játszmából vettük.

9 Ezen változatban sőt. a legkitűnőbb védelmet tünteti föl.
10 Egyedül helyes lépés. d7—d6-ra sőt. minőséget vesztene.
11 Hibás számítás. Sőt. a minőséget véli megnyerhetőnek, (lásd

12. lépését), azonban vil. 13. lépését figyelembe venni elmulasztja.
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C)
8. e4—e5 d7—d5 12. f6—g7: Kg8—g7:
9. e5—f6:18 d5—c4: 13. Hf 3—e5! Hc6—e5:

10. Bf l—elf Ke8—f8 14. Bel—e5: Vd8—f6?
11. Fcl—a3f Kf8—g8 15. Vdl—d4: es vil. nyer.

Minden helyesen vezetett és védett Evans-cselnél a
(8) kezdőlépések után a következő hadálláshoz jutunk:

II" A^ji^l^ii
W ' / / ' / / / / ' " 'WWjiyA '" * Ys/ftyyss//*"f* ""- " 'f.'/'/.''r/"""'\•• — A i !• EHii B i "-••#<•»•'•.-: A ,'/'<Bl',.í : - , ; - ; A A*A'Í.; A«.*.-«fe jgK^m Hb8-™,»,̂  A

•• M-b- IÉ Ifi 991 A F"-"':
—• P—>-'t^^-ífam ö ^̂ á I7«i. o—o •wxyA'/tt ' í ' ' - ^ / ^ / ^ / / / " ' / / ' , 'Í'JÍKW/ UT—de

A..~u:i*m í«

melyet ennélfogva »alap-hadállás«-nak (Normal-Position)
szoktak nevezni.

A következő elemzéseknél az ezen alap-hadállásból
származó roham- és védelmi változatokat fogjuk adni I. II.
Hl. IV. és V. alatt.

7. (A 8 első lépés, mint az ábra mellett.)
, 9. Fcl—b2IJi£-Fc8-g4a;&; 11. d4-d5 a6—b5:

10. Fc4—b5 a7—a6 12. dö—c6: és világos-
nak jobb játéka van.18

11 Biztosabb Fc4—bő.
'»Vil. még egy gyalogot ayer (Fb2—g? : fenyegetése *lt»l,

mely pontot sőt. védeni kénytelen.
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a)
9 Hc6-e7 13.Vdl-hBf Hh6-f7

I0."d4_d5 f7-f6 14. f2-f4 0 -0
H.Hf3-d4 Fb6-d4: 15. Hbl-d2 He7—g6
12! Fb2-d4: Hg8-h6 16. Bal-el és világos

jobban áll.

V
9.. . . ï . ; f7—f 6" 14. Fc4-f7f Ke8—e7

10!'e4-e5 f6-e5: 15. Vb3-c3 Hh6-f7:
11. d4—e5: d6—e5: 16. He5—g7: Ke7—f 7:
12.Vdl-b3 Hg8-h6 17. Vc3-g7f Kf7-e6
13.Hf3-e5: Hc6-a5 18. Bf l—elf és nyer.

II.

9. B f l—el16 Hg8—f6!c; 14. Vdl—el 0—0—0
10. e4—e5 d6—e5: 15. Hg5—e6: f 7—e6:
11. Fel—a3 Hc6-d4: 16. Fc4—e6: Hd4—e6:
12. Bel—e5 f Fc8—e6 17. Be5—e6: Bh8—e8
13. Hf 3—g5 Vd8—d7 Sötét jobban áll.

c)
9 Fc8—g416 14. Fd5—e6: Hd4—e6:

10. Víl^a4" Fg4—d7! 15. Fel—a3 Hg8—e7
11. e4—e5 d6—d5 18 16. Hbl—c3 0 — 0
12. Fc4—d5: Hc6—d4: 17. Bal—dl Vd8—e8
13. Va4—c4 Fd7—e6 18. Hc3—d5 c7—c5

Sötét a cselgyaloggal erősebb, hadállása biztos.

" Legjobb válasz 9. Fel—b2-re Hg8—e7. Ha világos azután
játékát 10. de—d5-tel folytatja, 10. Hc6—a5 stb. V. ö. alább az V.
változattal.

>s Ez a lépés nem oly jó, mint 9. Fel—b2 vagy 9. (14—d5 és
9. Hbl—c3.

" Ezt a húzást (valamint az egész következő változatot) egy
Elsőn (vil.) és Reichhelm (sőt.) amerikai mesterek között folyt játsz-
mából vettük, (New-York, 1869.); de nem oly jó, mint 9. Hg8—f6!

" Fc4-b5 jobb. « Sötétnek nincs jobb húzása.



78

HL
9. Vd l-b3 1 9 Yd8—f6 13.Hbl—c3 0 — 0

10. e4—e5 d6—e5: 14. Hc3—d5 He7—d5:!
11. d4—eö: Vf6-g6 15. Fa3—1'8: Hd5—f4
12. Fel—&3A) Hg8—e7 és sötét elnyerte a rohamot.

Jobban áll.

A)
12. Hf3—g5 Hg8—h6 16. Fel—a3 Hc6—d4
13. eö—e6 0 — 0 17. Vb3—c3 c7—c5
U.HgS—f7: Hh6—f7: 18. Hbl—d2 Fc8-e6
15. 66—f7:f Kg8—h8 Sőt. igen jól áll.

IV.
9. H bl-c3 Í O Hg8—f68'B; 14. Bal—dl! Vd8-c8

10. e4—e5 d6—e5: 15. e5_e6! f7—f6"
ll.Fcl—a3« Fc8—g4? 16. Vb3—b5 Fh5—g6
12. Vdl—b3 Fg4—hő 17. Fc4—d5 és világos-
13. d4—e5:83 Hg6—g4 nak nyernie kell.

B) (Fraser rohama.)

9 Fc8—g4 12. d5—c6: 0—0-0
10. Ydl-a4«M>Fg4-f3:.4) 13. Hc3—d5 Vf6— g6
11. d4—dö Vd8—f6 14. Hd5—b6:f c7—b6:

'» Kevésbbé ajáidható. Lásd a 15. jegyzetet.
•° Morphy P. kedvelt rohama. — Ez egész változat az a játszma,

melyet Haiopton (sőt.) angol mester ellen nyert. (London, 1858.)
11 Gyenge védelmi hdzás. Legjobb Fc8—g4. (Lásd a követke/ő

változatokat.)
• •• Igen helyes t 0 — 0 akadályozása végett.

41 E gyalogot vil. nagyon természetesen előbb nem üthette, mivel
akkor a sőt. a vezéreket lecserélte, B vil. rohamát megtörte volna.
A támadó félre — rendszerint ez okból — hátrányos a vezércsere.

** f7—e6 : igen rossz lett volna Fc4—eG: miatt, mely B.—el
miatt vissza nem üthető.

•• Ezt a lépést Fraser angol játékos ajánlotta, azonban Fc4
—b5 jobb.
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15. g2-g3 Ff3-e4: 19. Fcl-e3 Fe4-d3
16. Fc4-a6! Hg8-f6 20. Va6-a3 Bd7—b7:
17. Fa6—b7f Kc8-b8 21. c6—b7: Kb8—b7:
18. Va4-a6 Bd8-d7! 22. BfJ—dl és világos-

nak igen jó tátéka van.

' >A>
10. (Vdl-a4) Fg4-d7!86 16. Vg5-f4 g7-g5
H. Va4-b3 Hc6-a5 17. Yf4-f6f Vd8-f6:
12. Fc4—f7f Ke8—f8 18. e5— f6: g5 — g4
13. Vb3—d5«; Hg8-f6 19. Hf3—el Fb6_d4:
14. Vdő—g5 Kf8—f7: 20. Fel—b2 Ha5 —c4
15. e4—e5 h7—h6 Sötét nyer.

a) (Mortimer rohama.)

13.Vb3-c2" Kf8-f7: 17. e5-d6: c7—d6:
14. e4—e5 K f 7 — f Q b ) 18. Bf l—el és-vil. jobb
15. Fel —g5 Hg8 — e7 állás mellett visszanyerte fel-
16. Hc3—d5 Ha5—c6 áldozott tisztjét és gyalogját.

&;
14 g7—g6: 18. Hg5-e6: Ke7—f7
15. e5—e6f! Fd7-e6: 19. Hc3—e4! h7—h6
16. Hf3-g5f Kf7-e7 20. d4—d5 világosnak
17. Bf l-el Vd8—d7 nyernie kell.

A)
10. Fc4—b5!B; Fg4—d7«8 14. Vdl-g4! g7— g6
11. e4-e5 d6—e5: 15. He5—d7: Hb8—d7:
12. d4—d5! Hc6—b8 16. Fel—g5 Fb6—c5
13. Hf3—e5: Hg8-e7 17. He3-e4! és vil. nyer.

"• A helyes válasz ! Fg4—f3 : nem jó.
« Vb3—dö helyett. E lépés Mortí»«r franczia játékaatól-ered.

Vil, egy tisztet áldoz, de szép és heves rohamot nyer, melynek sikere
azonban fölötte kétséges.

"• Fg4—f8 : nem ajánlható, mert g2—f3 : után vil. g. szabad
vonala fölötte hathatós működésre képesíti a vil. bástyákat.
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E gyönyörű változat egy berlini társas játszma kez-
dete, melyet Saalbach és Lepge (vil.) nyertek Liebe és v.
Schmidt (sőt.) ellen. (1863.)

B)
10. V d l - b 3 Fg4-f3: 16. f4—fő g5—g4
11. Fc4—f7f Ke8-f8 17. Hc3—dö Vf6—h4
12. Ff7—g8:»9 Bh8—g8: 18. Fel—f4 3 0 Hd4—f3f
13. g2—f3: Hc6-d4: 19. Kgl-hl g4-g3
14. Vb3-dl Vd8-f6 20. Ff4—g3: Bg8-g3:
15. f 3—f 4 g7—g5! Sőt. 3-ik lépésére matot mond.

E csinos változat egy — Vész J. (vil.) és Bécsi (sőt.)
között folyt játszma. (1862. Pest.)

V.
9. d4-d5 Hc6—a54>£;i2. e5—d6: Vd8—d6:?

10. e4—e5 Hg8—e7?o; 13. d5-c6: és nyer.3l

ll.Fc4—b5f c7—c6

a)
10 Ha5—c4: 16. Fcl-g5 Vf6-g6-
11. Vdl-a4f Fc8—d7 17. Hbl—c3 Hg8-f»
12. Va4—c4: d6—e5: 18. Bal—elf Ke8—f8
13. Hf3—eö: Vd8—f6 19. Vg4-b4f Kf8~g8
14. He5-d7: Ke8—d7: 20. Fg5—f6: Vg6-f6:
15. Vc4—g4f Kd7-e8 21. Hc3—e4 Vf6-g6

Világos jobban áll.

A) (az V. változathoz.)
9 Hc6-e7? B) 13. Hd4—f5! 0 — 0

10. Fcl-b2 f 7— f6 14. Hf5—h6f g7—h6:
11. Hf 3—d4 ! Hg8—h6 15. Vh5 -h6 : vil. valamivel
12. Vdl—hSf He7-g6 jobban áll.

» Nem jó lépés. V. ö. sőt. 12., 15., 16. ügy 19. lépéseit. Sőt.
ngyanis általa a g. vonalon fog uralkodni s a világos királyszárnyat
fenyegetni.

»• Vil. ezen, ugy többi küvetkező lépése kényseerített.
*' Egy Schwarz A. (vil.) és Márki (sőt.) közötti játszma. (Pest. 1867.V
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E változat egy, Szén (vil.) és Slous (sőt.) között
1844-ben Londonban vívott játszma megnyitása. (A játszma
remis lett.)

B)

9 Yd8-f68 2 16. He5-f7: Ke8—f7:
10. d5-c6: Vf6—ál: 17. Bel—e6: Fb6—t'2f
l l . V d l b3 Val—f6 18. Kgl-f2: Vd6-d4f
12. e4-e5 d6—e5: 19. Kf2—f l Kf7—f8
13. Bfl—el b7—c6: 20. Vb3—a3f c6—c5
14. Fel—g5 Vf6—d6 21. Ka3—f 3f és vil. nyer.
15. Hf3—e5: Fc8—e6

Ezt a szép játszmát Kolisch (vil.) nyerte Shumoff
orosz mestertől. (Szt. Pétervárt, 1861.)

Futárjátszxna.

1. e2-e4 e7—e5
2. FH-C4

Ha a játszmakezdő a királygyalogoknak kölcsönösen
két koczkával történt eló'haladása után következő 2. lépé-
sére királyíutárját a vezérfutár 4-ik koczkájára (c4. illetőleg
c5-re) húzza, származik az úgynevezett futárjátszma (Lauf-
partie, melyet régebben a legjobb és legbiztosabb megnyi-
tásnak tartottak s mint ilyent leggyakrabban használták.
Philidor mint leghibátlanabbat ajánlotta. Most azonban
kevésbbé használatos, mivel a huszárjátszmáénál bágyadtabb
rohamot nyújt, sőt 2. Hg8—f6 ellenlépéssel sötét azt magá-
hoz is ragadhatja (berlini védelem).

A futárjátszma is több alfajra oszlik, melyekről
egyenkint.

Nevezetesebb ellenlépések 2. Ff l— c4-re ; 2. c7—c6;
2. Ff8-c5; 2. Hg8-f6; Í7-Í5.

st E lépéssel sőt. megnyerheti ugyan a minőséget, de két fon-
tos időhúzást veszítvén, játszmáját komolyan veszélyezteti.

M Á R K I : A 8 A K K J Á T K K KÉZIKÖNYVE. g
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L

S. c7-c«.

1. e2—e4 e.7 —e5 7. Fe4—d5: Fe7-h4f
2. Ff l— c4 c7—06» H. £2—0r3 f4—g3:
3. Vdl—e»«4> HjrH—f 6 iï. Fd5—f7:f Ke8- f7 :
4. f2—f4 e5-f4: 10. Ve2—t'3f Kf7—e8
'•>. e4-e5 Hf(>—d5» 11. h2—g3: Fh4-e7
<i. du—d4 Ff8_e7 Világos jobban áll.

A)

3. a2 -a4 e5—d4: 9. e4—eo c6—c5
4. Yd1~d4: d7 - d(> 10. Vd4-f 2 Hb8—c(J
5. f 2 - f4 Fc8—e6 11. Hff l— f3 d5—d4
«. Fc4—e«: f7—e6: 12. 0 — 0 Vd8—d5
7. c2-e4 d6—d5 13. Bfl-dl 0-0-0
8. c4—d5 : efi—dB : A játszma egyenlő.

U.

2. FfH-c5.

1. ea—e4 e7—e5 9. ha—h3 K7—h5
2. Ff l—e4 Ffö—c5 10. U3—g4: h5—g4:
3. H g l — \ $ \ A ) B ) C ) d7-dt> 11. Hf3—jro Ve7-f6
4. d2—d3 Hg8—f(i 12. Fc4-f7f Ke8—e7
5. c2—c3 Vd8—e7 13. d:i—d4 e5—d4:
(i. b2—b4 Fc5—b6 14. Vdl—d3 Vf6—h(J
7. a2-a4 Hfö—g4 lü . Hg5—h3 Vh6—h7
8. o — 0 a7—afi

Sötét jobban áll.

1 Legjobb Hg8~fG.
1 Hogy 8. (17—elő, melyet aötét előbbi (c7—c-6) lépésével előké-

szített, akadályíixva legyen.
» Hfß—gS helyesebbnek látszik.
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À)
,{ f 2 - f 4 * cB-f4: 8. 1.2-1.3 Vg4-~g3
4 (l2_d4 Vd8-h4f 9.Hbl-cS Kf8-f7:?
iS Ke l - f l 6 Fc5-b6 10. Hc3-e2 Vg3-g«
6:H*l-f3 Vh4-g4 11. Hf3-e5f Kf7-f8
7. Fc4—f7f K e 8 - f 8 « 12.He5-f?6: világosmeg-

nyeri az ellenvezért és a játszmát.

B)

3 Y d l - h 5 ' Vd8-e7 9. d2-d3 Fc8-e«
4.Hg1-t'3 d7-d(i 10. Bhl-fl Hb8~d7
5.Hf3-g5 g7-{?6 11- f2-f4 eo-f4:
6. Fc4—f7f Ve7-f7: 12. Fel— f4: Ke8-e7
7. Hff5—f7: g6—U5 : 13. c2—c3 Ba8—h8 :
8.Hf7-h8: Hg8-f6 Sötét előnyben áll.

Q
Az úgynevezett remek (classions) támadás.

3. c2-c38 Hí?8—f6!D; 8. Hd2-e4: d7—d5
4. d2-d4 e5—d4: 9. Fc4—b5f c7—e«
5. c3—d4: Fc5—b4f 10. Fb5—c6f Hb8—c6:
«. Fel— d2 Fb4—d2f 11.He4—c3 Fc8—e(i
7. Hbl —d2 : Hf 6—e4 : ! e)' egyenlő játékkal.

c)
7 0 — 0 U.Hbl-d2 Hb8—a6
K. VU5-C5: Bf8—e8f 12. Vc5—c4: Vd8—f6:
9. Hfçl— e2 d4—d3 13. Vc4—e2: a játszma

10. Fel—e3 d3~e2: egyenlő.

4 E cselhúzás a t'ut&rj&tszmán&l sikeiTel alkaltnazható.
" Most a játszma megegyez a futárcsel egyik, világosra elímyös

változatával.
" A vil. F. természetesen nem üthető Hf3—eőf miatt.
'• Ez a roham fölötte korai s igy elöuyösen visszaverhető.
" E lépés czélja erős kiizép képezése (d2—d4 által), s Philidor

klUSnb'sen ajánlotta. Azonban 8) Hgl—f3 erősebb.

6*
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D)
(Lewis csele.)

3 d7-d5«/-:> B. Hfcl—f3 Hf6-d5:
4. Kc4-d5 : H pH—f 6 7. Vb3 - d5 : Vd8 - dó :
5. Vdl —b3 a) 0 — <) H. e4 - dó : eő - e4

a játszma kölcsönösen ki van egyenlítve.

a)

5. d2-d4 eő—d4: 9. e4—d5 : Vd8-d5:
15. C3—d4: Fc5—b4f 10. Hgl-f3 0 — o
7. Fel—dá Fb4-d2f 11. 0 - 0 Fc8-jr4
H. V d l — d a : Ht'«—d5: 12. Hbl—c3 Vd5 -hő

egyenlő játék.

E)
3 Hb8—c6 8. e4-e5 d7-dő
4. d2—d4 Fc5—b6 9. Fc4—b3 Hf6-e4
fi. Hgl—e2 Hpr8—f 6 10. c3—d4: f 7—f 5
6. Vdl—d3 o — o 11. Hbl—c3 Fc8-e(>
7. fa —f4 eő—d4: a játszma egyenlő.

(Lopez-csel.)

1. e2—e4 e7—eő 4. f 2— f4 n eő—f4:"rt>
2. F f l —c4 Ft'8-cő ő. Hgl—1'3! Fc8-e«
3. V d l-e2 ]<> (17—d6AiB.il1)»! G. Fc4 -b3 Fe6—}?4?

9 Leicis Imzásu, mely élénk játszmákat eredményez.
10 Buy Lopez búzása. Czélja, hogy a c4 futárt t'7—én esetleg"

t'elálilozza s «zután vil. Ve2—c4f lépéssel nyerje vissza (egy gyalog
előnye mellett) feláldozott tisztjét. Jelenleg- a ritkábban előforduló
megnyitások közó tartozik, azonban egészen hibátlan és biztos.

" Ha sötét (mint e változatnál is) védi c5 futárját, e lépés
\ f2—f4) képezi a Lopez-csel legjobb és legélénkebb folytatását.

13 Nem tanái-sos e gyalog kiütése által a cselt elfogadni. Fcő—
gl: egészen bibás volna (egy tevékenységben álló bábot sohasem lévén
szabad egy még működésbe uein jött bábért lecserélni.) Legjobb 4.
Hb8-ff>!
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7 C2_c3 F?4-f3: 12. Vf8-h5f Ke8-d7
- s V e ï - ' ^Ig5 13.Fd-f4:! g»-f*?
£ S-l* Fc5-b6 l4.Vh5-f5t sakövet-

10 ii^-h4 f7-f61 8 kező lépésre £
11'. ),4-g5: f6-»5: (Pest, 1864.) >*

«; -

4 Fc5-gl: 9. Fel — í?5 VU4-U5
oiBhi -^ l : e5-f4: 10. Ve2-^ Hf6-jf4
<> da-d4 Vd8-h4t H- Fp6-d2 Hg4-h2;
7. Ka_g3 f4—g3: 12. Fc4-e2 vil. jobban áll.
8. Bfrl—g3: Hír8—f6

A)

3 Vd8-e7 9. Fcl—fç5 Ii7-h6
4/*fjj_Lf4 Hg8—f 6 10. Fg5-li4 g7—g5
5. Hgl—f 3 d7-d6 11. f 5—ííö : f7-?(>:
«.Hbl—c3 c7~c6 la. h2~U3 Fg4~f3:
7. d2-d3 Fe8-g4 13. Ve2- f3 : 0 — 0 — 0
8. f 4—f 5 Hb8-d7 egyeiilő játékkal.

ß)
3 c7—c6 8. Hf2-£0 Hg8-h(i
4. f 2 — f 4 1 5 e5—f4: 9. c2 - c3 f 7 — f 6 ?
5. Hírl— f 3 Fc5—b6 10. Fel— f4: Fb6—c7 »
ti. dá—d4 #7—g5 11. e4—e5 f 6 — e5:
7. U2—h4 g5—g4 12. d4—e5:

világos Joliban áll.

" Hibás lépés. Azonban sőt. — vil. 10. Ii2—h4 lépése után —
fölötte kedvezőtlen helyzetbe jut, bármit húzzon.

14 Szerző (vil.) egyik játszmája,
" Előnyösebb, mint 4. Fc4— íl'-\-. Ke8—f7 :, 5. Ve2—c4f, cl7—

<15 stli. mely tervnél vil. egy fontos időhúzást (Vc4—c5:) veszt.
16 Épen rósz volna fii—g5:, melyre 11. Ff4—gö : által sötét

vezérét elvesztené.
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Ci
3 Hb8-c6 ». Vd3-e4: KgH—f H
4. Fc4—f7f Ke8_f7: lu. Ve4—d4 Ha5-c<>
5. Veg—e,4f (17 —d5 11. Vd4-c4 Hf6—d5:
<i. e4—d5: Fc5-f2f 12. Hbl—c3 Fc8—e«
7. Kel—f2: HcH—a5 13. Hc3—do: Bh8—t'K
H. Vc4—d3 ttô—e4 Sötét játéka erősebb.

D;
3 Hg8-f6 7. Hbl-c3 Vd8—cl7
4. fa—í'4 d7—dB! 8. Fel—e3 FcB-hf>
5. Hgl—f'3 Fc8—g4 M. (» — 0 O — i »
H. d2— d3 Hb8—cíi 10. Bal—el Ba8—eK

egyenlő hadállás.

III,
(Berlini védelem.)

/. Változat.
1. eá—e4 e7-^5 5. Hbl—c3 d7-d(>
2. F f l - c 4 Hg8-f6 1 7 (i. Fel—g5 Fc8—e(>
3. d2—d3IUH.vlt.Ff8-c5 7. Fc4—e6: il—efi:
4. Hffl—f 3 Hl)8 —cH 8. 0 — 0 0 — 0

egyenlő játékkal.

//. Váltogat.
3. H b l — C 3 b7—b5 18.^10. d3—c4: Fc5-t'2f
4.Fc4-b5: Ff8—c5 11. Ve2-f2: Vb6—b4f
5. d2—d3 c7—c6 12. Fel— d2 Vb4-c4:
íi. Fb5-c4 Vd8—b6 13. V f 2 - f 3 f7-f5
7. Vdl—e2 d7—d5 14. e4 f ő : F c 8 - f ö :
8. e4—dő: 0 — 0 lő. Vf3-b3? sötét 3-ik
9. Hc3—e4 Hf(>—e4: lépésre niatot mond:

11 A t'utárjátszma ollen kétségkívül legkitiinobl) véűeleni. s a
régibb berlini mesterek (Bledow, Mayet, V. «1er Lasa, Hanstein stb.)
hozták általáuos használatba.

18 Cselhuzás (gyalogáldozat) idönyerés végett. V. ö. 5. «•« 7.
lépéseivel sötétnek.
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*** t/JÜIi C^S£' ^^ :

'
* £2A

•
• •i l /

IM HP 8B 85 S
^^TTTJíA tt&ííefái %^^%% '&////////:.

15 Vc4-f l f ! 17. Kfl-el B f 8 — f l $
16. K e l — f i : FfB-dS-f'f E gyönyörű kis játszmát

Horwitz (sőt.) nyerte Schulten (vil.) ellen.

: < ' ;4J . ' - : ' • •

^ Ff 8—c5 8. dá—d3 d6—dő
4. Hgl-fíi o — ( > a > 9. Fel -£Ö f 7 —f 6
5. Hf3-e5: d7—d(i K). 0 — 0 d5—c4:
H.He5-f3 Hf(i-e4:? 11. He4—cB: f6-g5:
7. Hc3—e4: Bf8—e8 12. d3-c4: és világos

jobb állás mellett egy gyaloggal erősebb.

a)

4 d7—d6! 8. Fel—63 Hf6-g4
ő. - da - d4 eő - d4 : 9. Vdl~d2 Hg4—e3 :
6.Hf3-d4: 0 - - 0 ló. f2-e3: Hb8-c6
7. o _ o Fc8-d7 a játszma ki van egyenlítve. .
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///. Váltósat.
3. f2-l4'»IV.Hf6-e4: 8. Bgl~;r5 Vh5-hH
4. d2-d3 Vd8-h4-;- 9. Fc4—f7f Ke8—f7:
ő. gü-g3 He4—g3: 10. Bg5—U5! Vh3—h5:»
<>. Hgl—f3 Vh4—hft 11. Hf3-eß:f Kf7-K8
7. Bhi—gl Hg3—f5 12. Vdl-hB: és világos

előnyben áll.

IV. Változat.
3. Hg l- f3 ! Hf(i—e4: 6. Fc4 -b3 Ff8-d6
4. Hbl—c3 He4-f6*i4)7. d2—d4 c7—ctí
5. Hf3—C5: d 7 - d 5 8. 0 — 0 0-0

a játék egyenlő.

A) (Szén védelme.)
4 He4-c3: 9. g2—g3a> e5—e4
5. dü—e3: f7—f6! 3 2 10. Fel—e3 Ff8—g?
(i. o — O d7—d6a; 11. Fe3-d4 Vd8—e7
7. Hf3—h4 g7-£f>! 12. Hh4-f3! Hb8-c6
8. fa—f4 f6—fft 13. Hf3—gő HcG—d8
és sötétnek biztos állásán kívül még egy gyaloggal többje van.

«;
9. Hh4— f5: ! Fc8—f5:s» 13. Bf5—e5: d(>—eő:

10. Vdl-d5J) Ff8—e7 14. Vd5 - í'7f KeB—d7
H. f4—e5: Hb8—c6 15. Fcl-gf> és világos
la. Bfl—f5: ! Hc6-e5: nyer.2*

Ez a csinos változat egy dr. Spitzer (vil.) és Szén
(sőt.) között folyt játszma (1857, Pest).

19 Veszély uélkül alkalmazható cselhuzás.
50 Jobb Vh3—g2. melyre következhetnek:

11. Bhfi-tőf Kf7-e8 18. Vdl-e2 Vg2-e2f
12. Bt'ő—eöf Ff8-e7 14. Beö—e2: a játszma egyenlő. •

a l Jobb a Szén által gyakorlatba hozott He4—c3: (Lásd a kö-
vetkező A) változatot).

21 Szén húzása, mely teljesen hibátlan é« a nyert gyalogelőny
megtartására vezető egyedüli helyes lépés !

43 Jobb volna e huszárt nem ütni.
'* A következő lépésre Bal—dl által.
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A)
10. (4-e525 dG—e5: 13. K<r1—hl Bh8 dS:
11. Fc4-f7f KeH-f7: 14. g2-g4 Bd8_dl!
12. ATdl-d8: Ff8—c5f Sötét nyer.

a) (Lásd A) 6-ilc lépését.)

«i Hb8-c62 f l 12. Vdl—hof K7—K«
7. Hf3—b4 Vd8 - e7B)c) 13. Hh4-g(>: Fefi—f 7
8. HU4-f5 Ve7—c5 14. Vho— h4 Ff7—&6:
9. Fc4—b3 d7—do 15. Vh4—1'6: Bh8-g8

10. Fcl —e3 Vc5—aô 16. Bal—dl Fp6—f 7!
1.1. Hf 5 h4 Fc8—e6 Sötét megtartotta gyalogját.

és jól áll.27

B)
l g7—g6! 11. Fc4—bő f6—f5
8. f2-f4 Vd8-e7! 12. Hh4-f3 e5—e4
9. Kfft—hl d7—d6 13. Hf3-d4 Ke8—d7

10. a2—a4? Fc8 —e6 14. Vdl—e2! 2 8 a7—a6!
Sőt. egy gyaloggal erősebb és igen jó hadállása van.

C)
7 Hc6—e? ló. Vdl—h5f Ke8—d7!
8. f2—f4 e5-e4 11. Fc4-b3 c7—c6
9. f4—1'5! d7-d5 12. Fcl—e3 Vd8-e8
Sötét hadállása zárt ugyan, de nem hátrányos; egy gyalog-

gal pedig erősebb.

ís Nem jó. A leghelyesebb folytatás Vdl—(15. mint az előbbi
változatban.

s« E lépést Löwenthal ajánlotta.
» Sőt. utolsó lépése kivételével, mely helyett Ff8—e7 ? tétetett,

egy Movphy (vil.) és Barnes (sőt.) közötti játszma kezdete. (1858.)
•* Içeu finom terv ! VU. 15. Hd4—c6 :, b7—c6 :, 16. Fb5—c6f,

K(17—c6 :, 17. Ve2—b5$ húzásokat czélozza. E változat egy dr. Spitzer
(vil.) és Cseresznyés (sőt.) között folyt játszma megnyitása (Pest,
18(i4.). A játszmát később, mint döntetlent abbahagytak.
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(Mac J)onnd kettős csele.)
L Váltogat

1. e2—e4 e7—e5 (>. Hgi—e2 Hg8—f«
2. Ff l —c4 Ff8—c5 7. 0 — OS) 0--0
3. b2-b4" Fc5-b4: 8. Hbl-c3 e7—cti
4. f2—f4 d7-dB Hl. III. 9. (15-ctí: Hb8~c6:
5. e4-d5:4; e5_e4 10. Kgl — hl Fc8--g4

Sötét jobban áll.

A) . ' ' . .

5. Fc4—dB: c7—c6 8. f4—e5: Vd8-d4
ti. C2—c3 c6—d5: ü. Vdl—C2 Fc8—í'5
7. c3—b4: d5—e4: Sötét jobban áll.

*r
7. c2-c3 Fb4—c5 10. Fel—a3 Fc5—a3:
8. (12—d4 e4—d3: 11. Hbl—a3: Fc8—í?4
9. Vdl—d_3: 0 — 0 12. 0 — 0 a játszma

egyenlő.

IL Változat.
4 V d 8 - f 6 ? 8. dá—d4 e5-(14:
5. Hgl—f 3 Vf 6-f4: 9. c3-d4: Fcó—b4f
tí. c2—c3 Vf H—e4f 10. Fcl-d2 világos, ha-
7. Fc4—e2 Fb4—c5 bár 3 gyaloggal gyengébb,

előnyben áll.

HL Változat.
4 e5—f4:?80 8. c2—c3 Fb4-a5
5. Hgl—f 3 Vd8—e7 9. d2 -d4 Faß—bß
«. Vdl—62 Hg8—f 6 10. g2—g4 f4-g3:
7. e4—e5 Hf6—h5 11. Hf 3—g5 és világos-

nak igen erős rohama van.
18 Világos ezen és kiívetkezö gyaloiíáldozata képezi M. Donnel

kettős cselét, mely azonban hasonló erejű jiitékos ellenében hátrányos.
Gyengébb fél ellen többujire sikerrel alkalmazzák.

39 Söt.-re veszélyes a második cselgyalog elfogadása. Egyedüli
hibátlan lépése 4. d7—d5 (I. vált.).
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Utóosel futai-játszmánál.•"

L Változat.

1 eü-e4 e7-eő 5. Ü - - 0 Vd8_c7
2 Ffí-c4 f?-f5 ö. Hf3-g5 Ff8-c5
3. d2-d3!{";rHg8-f6 7.Hg5-f7 Bh8-f8
4. Hgl-í'3A) e7—c6C; Sötét jobban áll.

, A)

4. f2_f4! (17—df)B) H. Vdl-f3: d6—eo:
5.Hgl—f3 f 5—e4: 9. Vf 3—b3 Vd8—c8
6. (13-e4: Fc8-g4 10. Fel—g5 világos já-
7. f4—e5: Fg4—1'3: téka előnyösebb.

B)
4 e5—f4:? 6. d3—e4: és világos
5. Fel—f4: f5~e4: jobban áll.

C)

4. (Hgl-f3) f5--e4: 8. Vd5-f7f Hd6—f7:
5. d3-e4: Hf6—e4: 9. Fc4—f7f Ke8—e7
fi. Vdl-d5 He4—d6 lü. Fcl-gÖf Ke7—d6
7. Ht'3-e5: c7-c6 II. Fg5—d8: Kd6—e5:

Világos jobban áll.

IL Változat.

3. c2—C3 Hg8— f6 5. d4-e5: Hb8—cG
4. d2-d4 Hf6-e4: 6. Vdl— d5 Vd8—e7

a játszma egyenlő.

"' Ezen nieg-nyitás, mely nevét süt. második lépésétől (\7—f5)
ve«zi, hol ez ey;y gyalogot kínál áldozatul, alig mondható hibátlannak;
mert világos, figyelmes játtfk mellett, okvetetlenul előnybe jön. Termé-
szetesen az áldozatul kínált gyalogot kiütni nem kell ; mert akkor
sötét rohama veszélyessé válhatik. Ez ntócsel gyengébb játékosok ellen
«ikerrel megkísérthető.
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III. Változat.
3. 64—15:?81 Hg8-f(i 7. Vd4-e.vJ- Ff 8—e7
4. <l:í—d4 e5—d4: 8. cä—c4 Hl>8—c<>
A. V<11—d4: d7—d5 9. Yeo_f4 Fe7—d(i
*>. Fi-3~d3 c7—c5«; 10. Vf4—gő Vd8—e7f

sötét helyzete jobb.

a)
<i Hb8-c6 9. c2—c3 Bh8—e8
7. Yd4—e3f KeH-1'7 10. Ve3—g3 Fb4—d(i
K. HÍTI—e2 Ff8—b4f sötét jobban áll.

IV. Változat.
:{. d2—d4 e5—d4:! ő. Vd4—e:í t'5—e4:
4. Vd1-d4: HbH—éli 6. Ve3—e4f Vd8—e7

egyenlő hadállás.

V. Változat.
3. Fc4—g8:M Bli«—ff«: 5. Vdl—f3 (17—d6
4. Hbl— c*b)c) Vd8—g5! fi. d2—d4 V?5—ff«

egyenlő játékkal.

b)
4. V d l - h S f ? g7-fft i 9. Vh3—eíí Bg7—f 7
ő. Vh5—h7: Bff8~ff7 10. Hgl--h3 d7—dr,
4j. Vh7—h8 Vd8—ff5 11. Hc3—d5: Hb8—cíi
7. Vh8—h3 f5—e4: Sötét jobban áll.
H. Hbl—c3 Vffő—fő

e)
4. e4—f5:83 d 7 - d r > ! 6. d2-d3 Ff8—c,5
:,. Ír2_g48* Hb8—edd) 7. Fel—e3 Fc5—e3:

*a Mint említve volt, nein tanácsos.
:t3 E lépés nem hibátlan, mivel egy működéslteu álló (tevékeny)

bábot tétlen bábért lecserélni nőm elíínyös.
:u Nem jó. Lásd fi'nmcbb :" a. Most «öt. megnyeri a közép fölötti

uralmat.
115 Vil. a nyert gyalog megtartására játszik, hadállása azonban

kedvezőtlenné válik e miatt.
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8> f2_e3: g7—g6! 11. Kel—d2 Fc8—g4:
9. f5—g6: Bg8—g6: Sötét jobban áll.

10. h2—h3 Vd8—h4:

d)
5 (ga—g4) h7—h536 8. f 5—g6: Bg8—gfi:
H. h2—h3 h5-g4: 9. f2—f3 e5-e4
7. Ii3-g4: g7—g6 Sötét jobban áll.

Cseljátékok.
Az előbb tárgyalt megnyitások között is előfordulnak

ngyan cseljátékok, (p. o. skót-. Evans-, utócsel stb.), mégis
e nevezett alatt kiválólag az iigynevezett vezér- és lárály-
cselt, illetőleg az utóbbinak számos alfaját szoktuk érteni.

A csel- vagy gambit-megnyitások a sakkelmélet egyik
legszebb és legnehezebb részét, a gyakorlati játék terén
pedig a legélénkebb és legérdekesebb játszmák alapját
képezik, minthogy ezekből származnak a leggazdagabb, leg-
változatosabb combinatiók. A cseljátékok egy gyalog, vagy
ez és (többeknél közöttük) egy tiszt feláldozásából erednek,
ha ez áldozatot mindjárt a megnyitásban hozzák. Ez áldo-
zat árán a cselvető (Gambitspieler) annál hevesebb és több-
nyire tartós rohamot nyer; innét azoknak szépsége és vál-
tozatossága. A védelem nem könnyű feladat, de ha egy-
szer az ellenrohammá változtatható, a cselvetőnek rend-
szerint vereségét vonja maga után.

A másodhúzó azonban nem köteles az ajánlott áldo-
zatot elfogadni (vagyis az ütésbe vont bábot kiütni) s ez
esetben a csel »elhárított« (abgelehntes Gambit) lesz. Ez
elhárítás különösen az elmélettel még kevésbbé ismerős,
kezdő játékosnak tanácsolható.

Ha a cselt az ellenfél elfogadja, az elfogadó egy bá-
bot nyervén, fő törekvése a játszma egész folyamában
főleg az előny folytonos föntartására és kizsákmányolására
irányuljon.

" A vil. gyaloglánczot széttépni.
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A oselmegnyitások hibátlanságára nézve a szerzők
különböző nézeteken vannak. A többség állítása szerint a
feláldozott báb az ezt elfogadónak oly előnyt biztosít,
melylyel a cselveto rohama M nem ér s így azok a játsz-
makezdó'nek nem ajánlhatók. Mások —s velők a szerző -
e kissé merev elmélet mellőzésével, hivatkozván a minden-
napi tapasztalásra, azoknak általánosságban (kivéve néhány
al fa juk) hibátlanságát vitatják: mert a támadás és az ebből
fejlődő hadállás előnye, ha a játszmát hibátlanul és erélye-
sen kezelik, rendszerint ellensúlyozza, síit felülmúlja az
ellenfélnek épen e czélból engedett anyagi (számbeli)
túlsúlyt.

A cseljátékok két főrészre oszlanak, a szerint, amint
világos 1) da —d4, d7—tl5 lépések után c2 —c4 (vezér-)
vagy 1) e2 —e4, e 7—e5-re f2—f4 (királycsel) lépésekkel
válaszol.87

Vezércsel.
1. d2—d4 d7—d5
*. c2—c4 . . . . . .

Ezek a lépések képezik a vezér- vagy aleppói cselt
(Damengambit), mely a • játszmakezdőnek biztos és szilárd
rohamot nyújt, de azért nem állítható, hogy a másodhúzó
hátrányban maradna. ('zélszerűbb mégis, ha az utóbbi a
rohamot a cselhúzás el nem fogadása által megelőzi (elhá-
rított vezércsel). Az elhárítást legczélszerübben -2) e7—e6
(d5—c4: helyett) lépéssel eszközli. Kevésbbé alkalmasak
<irre 2) c7 —c6, vagy a Salvio által ajánlott 2) c7—c5
húzások.

Elfogadott ve.'.ércsel.

L Változat.

1. d2—d4 d7—d5 3. e2-e3 b7—bB1

2. c2—c4 d5—c4: 4. a2—*4 c.7—c6a>

31 Tulajdonkópen ve/ér- és kirftlyszárnycsel ; <le rövidség; okáé.'t
inkább ezek az elnevezések vannak gyakorlatban.
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5. }l4-b5: . c6-bB: 6. Vdl-f 3 és világos
egy bástyát nyer.

*)
4 , Fc8—d7 7. b3-c4: Fb5-e4:
s! a4-b5: Fd7-b5: 8. Vdl- a4f és világos
<i. b2—b3 Vd8—d5 megnyeri a c4 futárt.

II. Váltósat

1. da-d4 d7-~d5 7. Fíl-c4: 0-0
>J. cá-c4 d5-c4: 8. Hgl-f3 h7-li6
3. 62-e4A)B>C; e7—e5ó> 9. Fg5-f6: Vd8—f6:
4. d4—d52 f7_f5 10. Vdl—e2 Hb8—d7
5.HM-C3 Hg8-f6 H. e4-f5: Yf6—f5:
«. Fcl-gő Ff8-d6 12. Fc4—d3 Vf5—U5

a hadállás körülbelül egyenlő.

á)
3 f7—f5 3 10. Vb3—b7: Hc6-d4:!
4. e4—1'5:* Fc8—1'5: 11. Vb7—a6« e7—e5
5. Ff l—c4: Hp8-f6 12. Hbl-cíi Vd5—ctí
<>. Hgl-e2 Ff5-e4* 13. Va6—c6: Hd4—c6:
7. 0 — 0 Hb8—c6 14. f 2 - f 4 Fg8-c5f
8,Ydl—b3 Fe4-d5 15. Kgl-hl 0 — 0
<>. Fc4—d5: Yd8—d5: egyenlő hadállás.

1 S. igyekszik cselgyalogját védeni : de ez — ellenkezőleg mint
a királycselnél — sikeresen nem védhető, mint ezen és a következő
változatliol is látható. Jobb tehát, mint a következendő jiítokoknál, azt
vóiietlpníil hányni s a bábokat fejleszteni.

, s <U—e5 : nem tanácsos Vd8—dl^ miatt, mely után vil. el nem
sánoxolhat.

" Jiosszabb, mint e?—eö vagy e7 —e6.
* f4-eJ> alig ajánlható. Erre s. ugyanis Fe8-e6-al válaszolna

és a d4 vil. gy. liátra maradna.
» E fntár a c4 vil. futár nyilt vonalát igyekszik Fel—dő által

veszélyenkivülivc tenni.
* Vb7—d5:-re sőt. Hd4-c2f lépéssel ielel.
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. ' A> .

3. e2-e37 e7—es H. ha—h:} Hb8—d7
4. Ffl—c4: «5—d4: 9. Fcl—e.3 Hd7—bB
5. e3-d4: Hg8-f6 10. Fc4—b3 c7—c6
<>. Hbl—c3 Ff 8—e76; 11. o — o egyenlő ja-
7. Hgl-f3 0 - 0 tékkal.

6>

H Ff8-d« 10. 0 — 0 h7~h(j
7. Hg.l—1'3 0 — 0 11. a2—a3 Fc8—f5
H. h2—h.3 Bf8 -e8f 12. Vdl—b3 világos had-
9- Fcl - e3 Hb8—c6 állása valamivel kedvezőbb.

B)
3. Hbl-c3 Hg8—iQaa) 5. Ff l—c4: e5->d4:
4. e2—e3 e7-e5 (i. e3—d4: Ff8—d6

a játszma egyenlő.

aa)

3 c7—CÖ&&; 5. d4—e5: Vd8—dlf
4. a2 —a4 e7—e5 (i. Hc3—dl: és a játsz-

ma ki van egyenlitve.

W)

3 c7—cőc; 6. e4-d5: Ff 8—dtf
4. d4—d5 e7—eö 7. Ff l—c4: Hg8-e7
5. e2--e4 e6—d5: egyenlő játékkal.

c)

3 j?7—g« 7. f 2—1'4! Hg8—e7
4. e2—e4 Ff 8—g7 8. Hgl —f.3 0 — 0
5. Fcl—e3 Hb8—c6 9. Ff l—c4: világoshad-
(5. e4—e5 e7—e6 állása előnyösebb.

' Ezt a lépést a gyakorlat jónak igazolta, pedig elztfrja a Fcl.
vonalát.
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G)

3 Fcl- f4 8 e7-e5 7.Hgl-f3 b7-b5
^Hbl-cS Hb8-c6 8. Fc4-d3# Fc8_b7.
5 e3-e3 Hg8-f6 9. a2--a3 Ff8-e7
6. Ff l-c4: a7_a6 » 10. Vdl-c2!

világos jobban áll.

d)

8 Hc3-b5:? a5-b5: 12. Fb5-d7f Vd8-d7:
9.FC4 b5: Fc8-d7C; 13. Vc2 -c7i? Vd7-b5t

10. Vdl-c2 Ff8—b4| 14. Ke2-dl Vb5—d3f
11. Kfl-e2 Hc6-e7 15. Edl-cl Ba8-c8

Sötét nyer.

e)
9 Fc8—b7? 13. Vc2—c6f Fb7-c6:

10. Vdl-c2 Fc8-b4f 14. Ff4-c7: Fc6—b5f
11. Kel—e2 Vd8—d5! 15. Kd2—dl Ba8—c8
12. Fb5-c6f Vd5—c6: 16. Fc7—g3 0 — Ü

Sötét jobban áll.

Elhárított vezércsel.

J. Váltogat

1. d2—d4 d7—d5 5. Ff l—d3 Ff 5—d3:
2. c2—c4 c7-c610 6. Vdl—d3: e7—e6
3. f 2 - f 4 » Hg8—f6! 7. Hbl—c3 Ff8-b4
4. e2-e3 Fc8—f 5 8. e2—e4 Fb4—c3:

8 Szerző szerint leghelyesebb húzás 'e helyen, hogy a futár
azonnal játékba jővén, utána e2—e4 következhessek, szilárd játékkal
vil. részére.

• Hc8—bő visszatartása végett.
10 A vezércsel elhárítására legczélszerűbb e7—e6.
11 e2-e4 s ezáltal a közép elfoglalása van czélozva.

MÁRKI l A S A K K J Á T ÉK KKZIKl 'JNYVK. 7
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ï). b2-c3: Ht>8—d7 11. e4 - e5 Hf6—h5
10. c4—d5: c(i-d5: 12. Hgl-ca" g7— g G ™

világosnak jobb játéka van.

IL Változat.

1. d2 -d4 d7—dó G. e;i--d4: e7-e6
2. c2-c4 c7—c5 7. F f l - c 4 Ff8-d6
H. c4—d5:j; Vd8-d5: 8. Fct—d2 Hg8—f G
4. e2-e3 cő—d4: 9. Hgl — f 3 Hb8—ctí
5. Hbl— c3 Vd5—a5 10. 0 — 0 0 — 0

világos jobban áll.

A)

X. d4—c5: d5—d4! 6. H&l—f3 í'7-f6
4. b2—b415 a7—a5 7. Fel—a3 Vd8-c7
5. b4—b5 e7—e5 egyenlő játék.

JJJ. Változat.

1, da—d4 d7-d5 8. e3—d4: (15— c4:
2. c2—c4 e7—e6! 9. Ffl—c4: b7_b5
:). Hbl—C'A A) HpS—f 6 10. Fc4-d3 Fc8-b7
4. Fel—t'4!5X?) a7—a«16 11. 0 — 0 Ff8-e7
ő. e2—eS C7-C5 12. Ff4 - e5 0 - 0
(i. Hjrl - f 3 Hb8 - cíi 13. Vdl —ei> Hf 6—d5
7. a*—a:* c5—d4: 14. Fe5—g3 Fe7—f6"

egyenlő játékkal.

la g-2—n'4-el vil. neui nyerheti meg a s. Ii5 huszárt s. Vd8—h4f
majd Hliő—g3 (s utána t'ő) lépései miatt.

1!t A h5H visszavonulását g7-re biztosítani.
" Kz a válasz világost néhány időhúzás nyerésére képesíti.
» Hgl—fö-ra s. 4) Hl)8—cG, majd vil. 5) a2—a3 lépésére 5)

a7 —a5 által elfoglalja a c5 gyalogot.
" Lástl tomittbb a 9) jegyzetet.
11 Harrwitz (v.) és Morphy (s.) egyik versenyjátszmájáuak raeg-

uyitása, sötét utolsó lépését kivéve, a mely helyett Morphy hibásan
IvffS—h8 lépést tette s vesztett.
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A)
3. e2-e3 Hg8-f6 7. u - o Fc8-d7
4 Hgl—f 3 Ff8-e7 8. c4-dô: e6—d5:!
ő! Hbl -c3 0 - 0 9. Fcl-dsi c7-Co
6. Ffl-d3 1)7—b6 ló/Bal-ci Hb8— c6

egyenlő játék/
•••••

B)

4. Fcl-g5 Hb8-d7 7. Fg5-d8: Ff8-b4f
5. c4-d5: e6—do: 8. Vdl—d2 Ke8-d8:
6.Hc3—d5: Hf6-d5:! 9. e2-~e4 Bh8-e8

Sötét jobban áll.18

<9
4. e2~e3 c7—c5 8. Fcl—b2 c5-d4:
5. Hgl-f3 Hb8-c6 9. Hf3-d4: Hc6-d4:
6. a2—a3 a7—a6 10. Vdl-d4: Ff8—c5
7. b2—b3 b7-b6 sötét jobban áll.

Királycsel.

1. e2—e4 e7—e5
a. ! 2 - f 4

Helyesebben királyszárnycsel, mivel a királyszárnyon
levő egyik gyalog (t'ü) feláldozása szolgál alapjául. Ezen
gyalog feláldozásának az a czélja, hogy kiüttetése esetében
a cselvető a tábla közepét vezér- és királygyalogjaival
elfoglalja s ezen kedvező hadállásából annál hevesebb
ostromot indítson. — Az elfogadott királycselnek számos
alfaja származik, a szerint, a mint világos a rohamot
megkezdi. Rendre szólunk ezen alfajokról.

'• E szé]> változatot Mayet (vil.) es Harrwitz (sőt.) egyik játszmá-
jából vettük.

7*
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Huszároséi.
1. e2—e4 e7—e5
2. f2—f4 e5—f4
3. Hgl-f3

Az elfogadott királycsel két torészre oszlik: huszár-
és íutárcselre, a játszmakezdő 3. lépése szerint. A lütár-
cselt később tárgyaljuk, s ezúttal csak a húsza réseiről
szólunk.

A ftintebbi 3) huszárlépés czélja nemcsak az, hogy
lehetetlenné tegye a sötét vezér h4-en fenyegető sakktá-
madását, hanem inkább az, hogy a királyszárny megkezdje
tisztjeinek gyors játékbahozatalát. Sötét feladata a játszma
kezdetén t'4 gyalogját védeni. De ezt a czélt csak úgy
fogja elérni, ha a huszárlépésre rögtön 3. g7—gő lépéssel
válaszol; minden más húzásra előbb-utóbb elveszti a csel-
gyalogot: — azért az olyanok szabálytalanok.

Szabálytalan védelem.

J. Váltogat.

1. e2—e4 e7—e5 9. Ff4-g5: VdH-d7
2. f2—f 4 e5—f 4: 10. 0 — 0 c7—cf>
:i. Hgl—f3 d7-dG1 ». vin.,it11. Vdl —da dí>—d5
4. Ff l—c4 g7—g5a> 12. e4-d5: cö-d5:
5. h2—h4« g5—g4 13. Hbl—C3 Hb8—C6«
(J. Fí'3-g5 Hg8-h6 14. Bal-elf Hc6 - e7
7. d2-d4 f 7—f 6 ? 15. Fc4—b5 világos nyer.
8. Fel—f4:! f6—g5:

a)

4 . h7—h6 7. Fel—f4: Fg4-f3:
5. h2-h4 Ff8-e7 8. Vdl—f3: Fe,7—h4f
6. d2—d4 Fc8-g4 9. g2—g3 vil. jobban áll.

1 A valódi, hibátlan védelem g7—gö!
2 Igen helyes. Világos c/élja e lépéssel az ellenséges, úgyneve-

zett cselgyalogfáncz-ot (Gambitkette) széttépni.
» d5_c4:-re Bal—el t vil. részére dönti el a játszmát.
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IL Változat.

3 f7—f5* 5. d2-d4 Fc8—f5;
4 ' eV-f 5:'rf> d7-d5 6. Fcl-f 4: Hg8 - f 6

egyenlő játékkal

d)
4 Hbl-c3 Hg8-f6 7. d2-d4 Hb8-c6
5 e4-e5 Hf6-h5 8. Hc3-d5 g7-g5
fcFfl-c* d7-d6 9.Hf3-g5: világos

előnyben áll.

IIL Változat.
3 c7—c6 9. Ff 4—g5 Vd8—e8
4.Hbl-c3&; Ff8-b4 10. 0 — 0 Kg8—h8
5. Ffl—c4 Fb4-c3:5 11. Bal-el f7—f6
6. d2-cS: Hg8-e7 12. e4—e5 és világos-
7. Vdl—d6!« 0 — 0 nak igen jó rohama van.
«. Fcl-f4: . He7—g6

6) .
4. d2—d4 Vd8—e7 6. e4—e5 g7— g5
5. Ff l—d3 d7—d5 7. 0 — 0 Fc8—g4

vil. jobban áll.

IV. Váltogat.
3 h7—H67 6. Ffl—c4 d7-d6
4. d2~d4 g7— g5 7. c2 —c3 g5— g4!
ß. h2—h4 Ff8—g7!8 8. Fel—f4:9 g4—f3:

4 Merésznek látszó, de biztos ellencsel.
'• Ez a csere még jobban elősegíti vil. hadállásának fejlődését

s így aöt.-rc hátrányos.
« Kitűnő lépés, mely a sötét tábor fejlődését teljesen meg-

akadályozza. (Morphy egyik játszmájából.)
' Jó lépés, oly czélból, hogy utána g7—g5 húzassék.
8 E lépés a kiralycselnél igen fontos. Feladata, hogy a h8

bástyát védje, ha h.4—g5: lépés után h6-g5: válaszra vil. Bhl—h8 :
cserét tcHzi.

" Vil. egy tisztjét hozza áldozatul, hogy annál hevesebb roha-
mot nyerjen. (V. ö. alább Muzio-csel.)
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9. Vdl—f3: Vd8—e?™ 12. 0 — o Hc6—d8

1.0. Hbl — d2 Hb8-c6 13. Rai-dl FcM-e6
II. Vf3—R3 Ke3—f 8 Habár sötét egy tiszttel erő-

selb, a játszma egyenlő.

V. Váltogat.

3 . . . . . . . Hg8—f6 f). d2—d4 Hg4-ea
4. '64—65 VdH-e7 7. Fel—e3: f4—e3:
5. Ff l—e2 Hf6—g4 8. Hbl—c3

Világos kedvezőbben áll.
i •

77. Változat.

3 . . . . . . . . Hg8-e7? 8. g2—#4 í'4—&4:
4. d2—d4 He7—g6 9. Fc4-f7f Ke8—f7:
5. Ff l—c4 d7—d6 10. Hf3—g5f Kf7—e8
6. 0 — 0 Fc8-g4 11. Vdl—h5: világos job-
7. hâ - Ii3 Fg4—Ii5 bán áll.

VII. Változat. (Ellencsel huszárcselre.)

3 d7—dS11 9. Hbl-c3! cG—c5
4. e4-do: i2 Ff8—d6^;i?;iO. Hc3—e4 Vd8—c7
5. Ffl—c4a; Hg8—e7b) 11. He4— d6: Vc7—d6:
6. 0 — 0 0 — 0 12. d4 —c5: Vd6—cőf
7. d2—d4 Hb8-d7 13. Vdl—d4 vil. valarni-
8. Fc4—b318 c7—c6 vei jobban áll.

a)

5. d2—d4 g7—g5 7. Ff l—d3
6. c2—c4 b7—bfî a játszma egyenlő.

10 Fc8—e(> helyesebb.
11 Ez az ellenesei tökéletesen hibátlan s a játszmát kiegyen-

líti. I>c minthogy ez által a másodhűzó cselgyalogját feladja, a csel-
gyalog védelraezése g7—g5 által erősebb válasz.

13 e4—fő kevésbbé helyes.
™ Vil. uem akarja bevárni Hd7—b6 húzást, melyre d5 gyalog-

ját elvesztené.
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»;
5.(Ffl-c4) g5-g4 9. Hd4-b5 Fg7-e5
6. Vdl-e2 Vd8_e7 10. d2-d4 Fe5—d6
7. Hf3-d4 Ff8-ff7 11. Hbő-dtíf c7-d(i:
8. Ve2-e7f Hg8—e7: 12. Fel—1'4: világos

jobban áll.

A)
4. . . . . . . Vd8-d5:? 8. Ff 1—1)5f c7—c6
5. Hbl—c3! VdB—e6f 9- Bbl-el Ve6—d6
6. Kel—f2 Ff8-e7c; 10. Fb5—a4 Fc8—g4
7. d2-d4 Hg8—f 6 11. Hc3—e4! világos

jobban áll.

e)
6 F f 8 — c 5 f ? 10. Bhl—el Ve6—d7!
7. d2—d4 Fc5—e7!" 11. d4—d5! c6—bő:
8. Fel—f4 Hg8—f6 12. Ff4—b8: Ba8-b8:
9. Ffl-bSf c7—c6 13. d5—d6 és világos-

nak kitűnő rohama van.

B)
4 Hg8-f6! 9. 0 — 0 Vd8—c7
5. Ff l—b5f c7 —c6 10. c2—c4 c6—c5
6. d5—c6: b7—c6: 11. (14—dő Fc8—f 5
7. Fb5-e2! Ff8—d6 12. Hbl-c3 Hb8—d7
8. d2—d4 o — o a hadállás körülbelül egyenlő.

VIII. változat. (Cunningham-csel.)
1. e2—e4 e7 - e5 4. Ffl -c4! Fe7—h4f
2. f 2-f 4 e5—f 4: 5. j?2-g.3164; f 4—g3:
3. Hgl-f3 F f8-e7 1 5 6. o — o g3—h2f

" Vil. részér«! 8. Ffl—b5 f, majd ezután 9. Bhl—el (és nyer)
lényeget.

'• Kpen nem ajánlható lépés.
« Legjobb Kel—fi (lásd A) a.). Ezen gyaloghúzás azonban

fdlötte érdekes combiuatiókra vezet s az u. n. Cunninyham-, vagy
hármas gyaloycsel-t képezi. (C. angol mester után így nevezve.)
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7. Kgl — hl« Fh4 -*la)b) 10. He5—f7 Vd8_e8
8. Fc4—f7f KeH—f7: 11. Vdl—g4$
9. Hf3—e5 ff Kf7—66

Ez a csinos kis változat Journoud Pál franczia mes-
ternek (világos) egy 1866-ban Parisban nyert játszmája.

a)
7 F h 4 - f 6 14. Hbl-d2 Hg8-f6
8. Hf3—eB Ff6—eS:«)"'1'' 15. Vli5—f7 Hf6—e4:
9. Vdl—h5 Vd8—e7 16. Fg5 - e3 He4-g3f

10. Bf l—f7 : Ve7 —c5 17. Khl—g2 Vd4—e3:
11. Bf7—f8f Ke8—e7i» 18. Vf7-d5f Kd6-e7
12. d2-d4 Vc5—A4:\c)e) 19. VdS—f7f Ke7—d6
13. Fel—g5 f Ke7 d6! 20. Vf 7—dB j

Világos örökös sakkjával döntetlenné teszi a játszmát.

b)
Iá Vc5-c4: 15. Hbl—a3 Vc-í—Ud)
13. A'h5— e8f Ke7—d6 16. Fel—d2 d7—d6
14. Ve8—e5f Kd6—c6 17. Ve5—d5f és nyer.

e)
15 d7—d6 17. Hc4-e5f Kc6-d6
16. Ha3—e4: dG-e5: 18. Bf8—c8: és nyer.

d)
12 Fe5-d4: 17. Vf7—d5f Kd6—e7
13. Vh5—f7f Ke7—d6 18. Bf8—e8f Ke7—e8:
14. b2—b4 Vc5—b4:/> 19. Vd5—f 7 f Ke8-d8
15. Fel—a3 Vb4-a3: 20. Vf7—f8$
16. Hbl—a3: Fd4-al:

e)
14 Vc5—b6 17. Vd5—f7f Ke8-d8
15. Vf 7—dB f Kd6—e7 18. Vf 7—f 8$
16. Bf8—68 f Ke7—e8:

'" Nem jó volna Kgl—h'2:. Ezen (h2) ellenséges gyalog a vil.
király állásának biztosítására szolgál a nélkül is nyilt helyzetében.

18 A bástyát VU5—f? $ miatt nem lehet ütni.
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B)
8.(Hf3-e6) Vd8-e7 13. Bfl-f3: d7-d6
9. He5-f7: Ve7—e4f 14. d2—d3 Hb8—a6

10. Vdl—f3 Ve4—c4: 15. Hc3—e4 Fc8—e6
11. Hf7_h8: Vc4-c6 16. He4—f6f Hg8—f6:
12. Hbl— c3 Vc6-f3:t 17. Khl—h2: Ke8—d7

Sötét nyer.

C)
8 Hg8-h6 13. Fc4-d3 Ff6-g7
9. Vdl—h5 0 — 0 14. Vh5-fB Bf8—e8

10. d2—d4 Ff6-e5: 15. Vf5—f7:f Kg8—h8
11. Fcl-h6: Fe5—f6 16. Vf7—f5 és nyer.
12. e4-e5 g7—U6:

D)
8 d7—d5 10. Bfl—el Hg8—e7
9. e4—d5: Ff6-e5: 11. Bel-e5: 0 — 0

Sötét jobban áll.

&;
7. (Kgl—hl d7-d6 10. da—d4 Bh8—f8
8. Fc4—f7f Ke8-f7: 11. Fel—gő Kf7—g8
9. Hf3—h4f Hg8— f6 12. Hbl—c3 h7-h6

Sötét hadállása jobb.

A)
1. e2—e4 e7—e5 5. K e l — f i 1 9 Fh4—g5E»'>
2. f2-f4 e5—f4: 6. d2—d4 d7-d6
3. Hgl-f3 Ff8—e7 7. Hf3—g5: Vd8—g5:
4. Ff l—c4 Fe7-h4f »• Vdl—f 3

Világos hadállása előnyösebb.

E)
5- Hg8-h6 9. Hh4—f3 Hlil—g3f
H. d2-d4 Hh6-g4 10. h2—g3: f4-g3:
7. Vdl—e2 Hg4-f2 11. Fc l- f4 világosnak
8. Hf3-h4: Hf2—hl: nyernie kell.

'• A valódi, helyes lépés, mely világost előnybe hozza.
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F)
ő . Fh4-f6 H). Hf3-h2 Ii7-h5
fj. «4—65 Ff 6—e7 11. Fel -f 4: Fe7—h4:
7. d2-d4 d7—d5 12. g2—g3 Fh4-g5
8. Fc4—e2 g7—g5 13. Hh2-g4: és világos-
9. h2—h4 g5—g4 nak nyernie kell.

Közönséges huszároséi.

1. e2—e4 e7—e5
2. f 2 - f 4 eö—f 4:
3. Hgl—f 3 }?7-g5
4. Ff 1-C4 Ff8-g7

Ha az itt elsorolt lépések után világos a helyett, hogy
sötét cselgyaloglánczát (f4, g5) h2—h4 lépéssel megsza-
kítani törekednék, a rohamot ezen utóbbi húzás elhagyásá-
val folytatja, a megnyitást közönséges huszárcael-nek nevezik.

Mint sötét 3. lépése (g7 — g5) mutatja, itt már a
másodhúzó a, cselgyalog védelmére játszik s az ueki. helyes
játék mellett, az érintett húzás következtében sikerülni is
fog. E védelem tehát teljesen szabályszerű és a leghelyesebb.

L Változat. (Játszma May e t (v.) és Hirscht'eld (s.) között.
1862.)

1. 62—64 e7—e5 7. Vdl~b3M; g4-fS:
2. f2—f4 e5-f4: 8. Fc4—f7f Ke8—f8
3. Hgl-f3 g7-g5! 9. Ff7—g8: Bh8-g8:
4. Ff l—c4 Ff8—g7!i 10. 0 — O 6 Fg7-d4f
5. d2-d4IUIU) d7—d6 11. c3—d4: sötét ötödik
(5. c2—c3aalv.1.2.) g5—g4* lépésre matot ad.6

1 Egyedüli helyes védelem ezen a helyen. Hogy miért, alább a
Philidor-t'éle huszárcselnél bővebben kifejtjük.

3 Legjobb lett volna 0—0.
3 E gyalog eló'haladásának erejét először Bledow ismerte föl.
« Világos áldozatul hoz egy tisztet, hogy rohamát annál hatályo-

sabbá tehesse. l>e jobb lett volna 0—0.
» Későn.
« Bg8~g2^, Bg2—h2f l stb. lépésekkel.
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A)
I. 0 - 0 a) g4—f 3: 12. Vf3-1)5! Fc8-d7
8, Vdl—f3:! Hg8-e7 13. Bf l -f4 Fd7—e8
9, Fcl — f4: 0 — 0 14. Bf4—h4 h7~hfi

10. Ff4-g5! HbB—c6 15. Fg5—h6: FeH—f7:
11. Fc4-f7f Kg8—h8 16, Fh6-g7ff KliS-gT:

Világos 2. lépésre matot mond.

a) •
7. H f 3 - g l Vd8—h4f 9. Vdl—b3 Vh4—h5
8. K e l — f l Fg7—b.6 Sötét hadállása sokkal elő-

nyösebb.

I. Alváltozat. (Lásd az L vált. 6. lépését.)

6. Hf3-g5: Vd8-g5: 1.0. Ha3—c4: Hb8—cö
7. ( ) _ ( ) Fc8—e6 11. c2—c3 f 7— f 6
8. Fcl—f4: V#5-e7 12. Vdl—h5f Ve7—í'7
9. Hbl—a3 Fe6 —c4: 13. V h 5 - b 5 0—0—o

Sötét előnyben áll.

//. Alváltozat (az I. változathoz).

«. 0 — 0! h7»-h6 lü . d4—d5 Fc8-d7
7. c2—c3 Vd8-e7 13. Fcl—d2 0-0—0?c>
H. Hf3_h4? Hb8—d7 14. Hf3-d4 c6—c5
9. Vdl—1)3 Hd7—bfi 15. b2—b4! Fg7—d4f

10, Hh4— f3 Hb6—c4: 16. c3—d4: és világos
II. Vb3_c4: c7—cfi jobban áll.

e)
!3.(Fcl-d2) Hg8-f6! 16. Bfl-elf Fc8—e6
1.4. e4-eö Hf6-d5: 17. Hbl—a3 0 — 0
15. ö5-d6: Ve7—dö: Sötét hadállása kitűnő és

két gyaloggal erősebb.

-Z7. Változat.
5. 0 — 0 d7-dö E) 7. Vdl—b3 Vd8—e7
«. e2—c3 Hb8—c6 a) H. d2-d4 a7-a(>
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9. Hf3—&6:! Ve7-g5: 12. F f 7—g8: Fc8_g4
Ki.Fc4.-f7f KeH—d8 13. Vb3—h7: világosnak
11. Fel—f4: Vg5-e7 nyernie kell.

a)

«. (c2—c3) h7—h6 13. Hf5—g7f Vf6—g7:
7. Vdl—b3 Vd8—e7 H. e4—e5 d6—e5:
H. g2-g3! g5—g4 15. d4 —e5: 0 — 0
9. Hf3—h4 f4—f3 16. eő—eö Hd7—e5

10. d2-d4 Hb8—d7 17. e6-í'7f Kg8-h8
l l . H h 4 — f 5 Ve7-f6 18. Hbl—a3 c7—c(i
12. Fel—f 4 Hg8 -e" Sötét jobban áll; mert az f 7

gyalog tarthatatlan.

B>
5. (0 — 0) h7—h6 11. e4—e5 g4-g3
6. d2—d4 d7 —d6 12. h2—g3: Hf6-e4
7. g2—g3 Fc8—h3 13. Vdl—f3 He4—f2:
8. B f l - f 2 Vd8—e7 14. Vf3—b7: 0 — 0
9. g3—f4: g5—g4 15. Vb7—a8:

10. Hf3—el Hg8—f6 Világos előnyben áll.

III. Változat.

5. c2—c3 \\l-\\bb)c) 11. Fel — f4: g4— f3:
fi. (j — o d7—d6 12. Vdl—f3: Vd8—f6
7. dö—d4 Fc8—e« 13. e4—e5 d(i—e5:
8. Hbl—a3! Fe6—c4: 14. d4-e5: Vf6—c6
9. Ha3—c4: Hb8—d7 15. Vf3—g3 Fg7—f8

10. h2—h4 g5—g4 KJ. e5-e6
Világosnak igen jó rohama van.

b)

ő. (c2—c3) d7—d6 8. Vb5—g5: Ve7—e4f
«. Vdl—b3 Vd8—e7 9. Kel—f2 Fg7—h6
7. Vb3—bBf C7 —c6 10. d2—d3

Egyenlő játékkal.
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e)
5 (C2-C3) Hb8-c6 la. Ff4-«5» h6-g5:
6' d2-d4 d7-d6 !3.Fc4-f7f Bf8-f7:d>
7' o - O h7-h6 14. Vf3-f7f Kg8-h7
8 Hbl-a3 Hg8-e7 15. h4-g5: Fc8-d7
9 h2-h4 g5-g4 16. Bf l-f 6 He7-g8»

10. Fcl-f4: g4--f3: 17. Kgl-f2 és nyer. •
11. Vdl-f3: 0 — 0

Szerző (vil) egyik játszmája. (187 L)

- à )
13. (Fc4-f7f) Kg8-h7 15. Ii4-g5: He7—g8
14. Vf3-h5f Fg7-h6 16. Ff 7—g8 f és vil. nyer.

Greoo és Philidor csele.

1. e2—e4 e7—e5
2. f2—f4 eö—f4:
3. Hgl-f 3 g7-g5
4. Ff l-c4 Ff8-g7
5. h2—h4 h7-h6
6. d2—d4 d 7 _ d 6

Pliilidor, a lángeszü franczia mester a jelen meg-
nyitást kiváló figyelemmel elemezte és a fentközölt lépések
ntán (melyek mindkét részről a legjobbak) világos részéről
c2—c3 s ezután Vdl—b3 húzásokkal ajánlotta a roham
folytatását. Annyi bizonyos, hogy e lépések nyújtják a leg-
biztosabb és legtartósabb rohamot. (Philidor csele.)

Greco Jakab olasz mester ellenben egy más, szelle-
mes folytatást talált fel, a mely szerint 7. Hbl—c3, s ha
sötét erre c7—c6-tal válaszolna, 8. h4—g5:. h6—g5:

' Vil. ismét áldozatul hoz egy tisztet, hogy rohama annál erő-
sebb legyen.

» Bf6—h6 $ fenyegetett.
9 B»l—hl nem akarlftlyózható.
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î). Bhl—liH:, Fg7—hH: húzásokra az ft-oii álló huszárt
eő-öii feláldozza, s így gyönyörű, de — helyesen védve —
ki uem elégítő' támadást kezd. (Greco- vagy, szülőíbldje
után, calabriai csel.)

Újabban, a GTero-cselt épen nem, Philidorét pedig
ritkán használják, mivel az elmélet mindkettő ellen sike-
res védelmet állapított meg.

Hadállás a föntjelzett (i lépés után:

ÏKISWRAlÎi™ W//M'/,-,: *~ ', . . - • . . ' . . . í'.-.'Xv:';,:',: '/SJ-JSS/MÍ

ll;i>am m m m
m• m

A Ili ^ IP GIS A R
, ^,.,„&/////$., ,"~^ wK%%.y/ . wímfá. f 'z&'WM.

Philidor csele.

/. változat. (Az első <i lépés, mint az ábrán.

7. c2-c34> Hb8-c6IUII.) 11. Hbl~a:-i FcH—g4
H. M-—£5: h i i - f fS : 1 12. Fel—da 0—0—0
9. Bhl—hH: Fg7—h8: 13.0 — 0 — 0 Hg8—f6

10. V d l — e 2 V d H - e 7 Sötétnek jobb játéka van.

IL Változat.
7. . . . . . . Fc8~g4? 9 . h4—g5: h6—g5:
8. Vdl—b3 Fg4—Ii5 H). Bhl—h5: és nyer.

1 E lépés előkészítésére volt szükséges sőt. 4..lépése Ffô—g7.
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III. Váltósat.

7 g5_g42IP; io,Hbl~d2 Hg8~e7
8 Fcl-f4:«a;y pr4-f3: 11. h4-IiB Fe6-c4:
9 V d l_ f 3 : Fc8-e« 12.Hd2-c4: Hb8-c6

sötét előnyben All.

a)

H. H f S—g t Vd8—e7 10. e4-e5 do—e5
y. Ydl-e2 H?8—f6 11. d4—e5: Hf6—Ii6

sötét jobban áll.

l>)
8.Vdl-b3! Vd8—e7 10. Bfl— fä: Hb8-cG
9 o — O g4-f3: 11. Fcl—f4: Hc6—dH

sötét előnyben maradt.

IV. Változat

I. (c2—c3) c7-c6* 12. Yb3—í'7f KeH—f7:
H. Ydl—b3! Yd8—e7 13. Hf3—j?5f Kf7-í?6
9. h4—gB:c; h(i -f?5: 14. Fcl— f4: Fh8-f6

10. Bh l - h8 : Fg7—h8 : 15. Hg5 - f 3 F f 6—e 7
11. Fc4—f7 f Ve7—f7: 16. Hbl—d2 Fc8—e6

sötét jobban áll.

Î; : - ; ' . . / c) . ; . • .
9. o — O b 7 - b n ? 13. Vb5 —dó Fa6-l)7!

10. Fc4-bB: c6—b5: 14. Vd5—f5 Ve7-e4:
II. Vb3-b5f Ke8-f8 IB. Vf5—e4: Fb7—e4:
U. h4—jcB: FcH-aG 16. Fcl—f4: Fe4—f3:

ä Legerősebb válasz.
• Hasonló helyzetekben, mint már tonnebb is láttuk, v. a

robani folytathatása végett gyakrabban feláldozza fô huszárját.
* R lépésnek többféle czélja van. Védi a b5-ön adható sakkot

(Vdl—h3—b5f): előkészíti b7—b5 C-s dtí—d5 hiizást s lehetségessé
teszi, hogy a sötét vezér (e7-en) védhesse a b7 és í'7 gyalogokat, ha
egyidejűleg megtámadtatnáuak (Vdl—h3).
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17. Ff4-d6f Hg8-e7 20. Hbl~a3 Hb8—d7
18. Bfl-f3: h6—g5:d; a l . Bal—el Ba8—e8
19. Bf 3-e3 Fg7—f 6 22. Ha3—1)5

világos jobban áll.

d)
18 Hb8—c6 20. Hbl—d2 Bb8—d8
19. g5— g6 f7—f6 21. Hd2—64

világos előnyben áll.

A) (az I. változathoz )
7. Vdl—d3 c7-c6? 10. Bhl—h8: Fg7—Ii8:
8. e4—e5 d6—e5: 11.Vd3-h7 és világos
9. h4—g5: h6—g5: egy tisztet nyer.

G r e c o o a e l e .

/. Változat.

(Az első 6 lépés, mint a föntebbi ábrán.)
7. Hbl—C3 c7—c6 12. d4—eö: Vf6-g7
H. h4—g5: h6—g5: 13. e5—66 Hg8—fßll.v.)
9. Bhl—h8: Fg7—h8: 14. e6—f7f Ke8-f86A>B>

10. Hf3—e5 d6-e5: 15. Fel—f4: Hf6—h5:a;
11. Vdl—h5 Vd8-f6 16. Ff4—d6$6

a)
15 K f 8—67 18. f 7—f 8 V. Vh8-hlt
16. Ff4-d6f Ke7-d7fe; 19. Kel-f2 Hí'6—g4f
17. Vh5_h8: Vg7—h8: 20. Kf2-f3 világos nyer.

V
16 Ke7—d6 : 19. ()—0—0 Hb8-d7
17. e4—eBf Kd6—c77 20. Bdl—f l Vf6-?7
18. eő—f6: Vg7—f6: 21. Bfl—hl és nyer.

5 Ez a királylépén nem helyes. Egyedül helyes válasz Ke8—e7 !
(Lsd A) a.)

• E gyönyörű változat magától GrecoMl való.
1 Kd6—eö: lépésre s. még hamarabb veszt.
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A)
14. (e6-f7:f) Ke8-e7! 16. Ve2-d3 Hb8-d7
15. Vh5-e2 Fc8—g4 17. Vd3-d4 Hf6—h5

Sötét nyer.

B)
14. (e6—f7f) Ke8-d8? 16. Fel—f4: világos nyer.
15. Vh5—g5: Hb8—d7

II. Változat.

13. (e5—e6) Fc8-e6:! 15. Fe6—f7f Ke8—e7
14. Fc4-e6: Hg8—f6 16. Vh5-g6 Vg7—f7:

Sötétnek nyernie kell.

A következő szép játszmát, mely a valószínű folyta-
tás felvilágosítására tanulságos, Staunton nyerte Poperttól.

Az első 14 lépés azonos az I. változatban felsorol-
takkal, vagyis a hadállás következő:

'/Ï/.'////,//. •MtfítfZí 7/'////j(7r. '/fXTftKí,
WWmW', m. 'W'/W'/ 'WW-'t ~ *•//,?/;•'/ l

• A^HÍA ••«»

H = H _'•
MARKI : A 8AKK.TÁTÉK KÉZIKÖNYVE. g
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15. Fel—f4: Kf8-e7! 23. Vg8-g7f Ke7-d6
16. Ff4-g5: Hb8—d7 24. Vg7-h6f Kd6—c7 •
17. Bal-dl Hd7—eö 25. Vh6-g7f Heő_d7»
18. Vh5-h2! Vg7-g5: 26. Vg7-g3f Kc7-b6
19. f7~f8V.fKe7-f8: 27. Hc3-a4f Kb6-a5
20. Vh2-h8f Hf6-g8 28. Vg3—c3f Ka5-a4:
21. Bdl—d8f! Vg5-d8: 29. Vc3—a3$
22. Vh8-g8f Kf8—e7

Allgaier és Kieseritzky csele.

1. e2—e4 e7~e5
2. f2—f4 eö-f4:
3.Hgl-f3 g7-g5
4. h2 ~h4 g5—g4

Az elfogadott huszárcsel rohamának folytatására eze-
ket a lépéseket világos részéről a legjobbaknak tartják;
mert ha maga minden lépésére támad is, ellenrohamnak
kitéve nincsen; azonkívül 4) h2—h4 lépéssel széttépi az
ellenséges gyaloglánczot. Sötét 4. lépése (g5—g4) után
világos a rohamot kétféle módon folytathatja. Allgaier
János, bécsi mester »Neue theoretisch-praktische Anweisung
zum Schachspiel« czímíí, Bécsben 1795-ben először meg-
jelent művében e czélra 5) Hf3—g5 (Allgaier-csél) ; a szel-
lemes Kieseritzky Lionel ellenben, 5) Hf3—e5 (Kicseritzky-
csel) lépést ajánlották. Minthogy azonban Hf3—g5 lépés
hiányosságát Horny angol mester kimutatta, azt jelenleg
alig használják; annál gyakrabban a Kieseritzky-cselt, mely
a legszebb és legérdekesebb játszmákra vezet.

A Kieseritzky-csel rohamának legbiztosabb védelmét
Paulsen Lajos kitűnő német mester találta fel. (Kieseritzlcy-
Patdsen-cseL)

8 Kd6—e7 jobb; s vele sőt. kicsikarhatta volna a remist.
* Igen gyenge lépés, melyre sőt. játszmája inenthetlenül

elveszett! — Helyesebb lett volna Kc7—d6, melylyel Bőt. még mindig
romist tarthatna.



115

Allgaier-cael.

J. Változat.

1 e2-e4 e7-e5 7. d2_d3 Hf6-h5
2 f2-f4 e5-f4: 8. Ffl-e2 Hh5-g3
3 Hgl -f3 g7-g5 9. Bhl -h2 Ff8-d6
4 h2-h4 g5-g4 10.Fe2-g4:« Vd8-e7f
ó. Hf3-g5 d7-d5ill. ll.Kel-fS? Fe8-g4:
6. e4-d5: Hg8-f6U; 12. Vdl—g4:

Sötét 4. lépésre matot ad.8

(Pest, 1864.)

»;
€. (e4-d5:) H7-h6 8. He4—c3 Ff8-d6
7. Hg5—e4 f7—f5 9. d2-d4 Hg8-f6

A játszma körülbelül egyenlő.

. II. Változat.

5. (Hf3-g5) h7—h6! 10. c2—c3 Hc6—«5
6. Hg5_f7:4 Ke8-f7: 11. Vf3—f2 He5—g4
7. Vdl— g4:4> Hg8—f 6! 12. Vf2—f 3 Vd8—e7
S. Vg4—f4: Ff8—d6B 13. d2—d3 Ve7—e5
9. Vf4—f 3 b) Hb8—c6 sötét nyer.

•v
9 . F Í I — c4f Kf7-g7 12. Vf3-g3f He5—g4

10. Vf4—f3 Hb8-c6 13. Vg3_f3 Vd8—e7
11. c2—c3 Hc6—e5 sötét nyerni fog.

1 A leghelyesebb és legerősebb válasz ugyan b.7—-b.6, de ez a
lépés is jó, és általa s. a rohamot azonnal magához ragadja.

' Jobb lenne Hg5—e4.
* 12 Fd6-c5 f 14. Kf2-f3 Vei—e21

13. d3-d4l Fc5—d4f 15. Kf3-f4: Fd4—e5$
« Kényszerítőit áldozat.
« E kitűnő ellenhúzásnak, mely megdb'nti az Allgaier-cselt,

Horny angol játékos a feltalálója.

8*
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A)
7. Ff l— C4f 6 d7—d5! 12. 0 - 0 Bh8—f8
8. Fc4—döf Kf7-g7B) 13. Hc3—e2 Fe7—h4:
9. d2—d4c; Hg8—f6 14. Fcl—f4: Hh5_f6

10. Hbl—c3 Hf6-h5 15. Vd3—e3 Bf8—h8
11. Vdl—d3! Ff8~e7 16. g2—g3 Hf6—d5:
Világosnak igen szép a játéka, de helyes védelemmel szem-

ben hátrányban fog maradni.

c)
9. Fd5—b7: Fc8— b7: 11. Vg4—h5f sötét előny-

10. Vdl—g4: f Kg7-f7 ben marad.

B)
8. (Fc4—d5)f Kf7—e8 12. e4—d5: Vd8-d5:
9. d2—d4 Hg8—f6! 13. Vdl-e2f Fc8—e6

10. Hbl—c3 Ff8—b4! 14. 0—0-0 Fb4-c3:
11. Fcl—f4: Hf6—d5: sötétnek nyernie kell.

Kíeseritzky csele.
(I. úgynevezett magyar) változat.

1. e2—e4 e7—e5 8. d2—d4 Hg8—f6
2. f2—f4 e5—f4: 9. Vg4—f5 Hb8-c6
3. Hgl—f3 g7—g5 10. Ff l—b5 Vd8-e7
4. h2—h4 g5—g4 11. d4—d5 Hf6—e4:
5. Hf 3-e5 d7—d6 ' V«!' 12- 0 — 0 He4-g3
6. He5—g4: Fc8—g4:4) 13. d5—c6: b7—c6:
7. Vdl—g4: Ff8—h6 14. Vf5—d5! c6—b5:

A)
6 Ff 8-e7 9. Vdl—f3 Fh4-g3
7. d2—d4U; Fe7—h4f 10. Bhl—h5 Vg5—g6
8. Hg4—f 2 Vd8—g5 11. Ff l—e2 Hg8—f 6

sötét jobban áll.
« Ez a játékmód csak legújabban jött divatba s jobbnak lát-

szik, mint Vdl—g4:
1 Ezt a lépést régibb mestereink: Szén, Löwentbal, Grimin stb.

használták s róluk magyar változatnak nevezik. Hg8—f6 vagy Fí8—gí
azonban ajánlhatóbb és gyakoribb használatú.
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a)
7 Vdl- f3 Fe7-h4f 13. Kel-dl Hc2-d4!
8 Hg4-f2 Vd8_g5 14. Vf3-e3 Fg3-f2:
9 d2-d3 Fh4-g3 15.Ve3-f2: Fc8_g4f

10.Hbl-c3 Hb8-c6 16. Ff l-e2 Hd4-e2:
11. Hc3-e2 Hc6-b4 17.Hf4-e2: Vg5-b5
12.He2-f4: Hb4-c2f 18. Vf2-d4 0-0-0

sötét egy gyaloggal erősebb és jobban áll.
*

IL Változat.
5.(Hf3-e5) Ff8-e78 9. Vdl—g4: d7-dB
€. Ffl-c4!6> Fe7—h4f 10. Vg4—f 4: d5—c4:
7. Kel—f l Hg8-h6 11. Bhl—h4:
8. He5—g4: Hb.6—g4: világos jobban áll.

&;
6. Vdl-g4:? d7—d6 10. Ff l-e2 Vd8—g5!
7. Vg4—g7 d6—e5:! 11. Hbl-c3 Hb8—c6
8. Vg7—h8: Fe7—h4f 12. Vh8—h7: Hg8—h6
9. Kel—dl Fc8—g4f 13. d2—d3 0—0—0

Sötét sokkal jobban áll.

IIL Változat.

5. (Hf3—e5) h7—h5° 8. Fc4-f7f Ke8—f7:
6. Ff l— c4 Bh8—klalv.) 9. d2—d4 f4—f3o>
7. He5—f7:X)Bü7—f7: 10. g2—f3: d7—d6

Sötét hadállása jobb.

a)
9 d7-d6? 12. 0 - Of Kf7-g6?

10. Fcl-f4: Hb8—d7 13. e4—e5 Fe7— g5:
11. Ff4-g5 Ff8—e7 14. Vdl-d3f Kg6—h6

8 Nem ajánlható.
• A régibb, úgynevezett remek védelem, melyet azonban most

ritkábban használnak, minthogy az elmélet és gyakorlat Hg8—f6 vagy
Ff8—g7 lépéseket jobbaknak igazolta.
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15. Bfl— f7 Hg8-f6 18. Vd3-h3f!! g4—h3:
16. h4—g5:f Kh6—g5: 19. g2-g3$
17. Bf7— g7f Kg5—b.4

Szép kis változat egy Dufresne J. (vil.) és Willbery
(sőt.) között folyt játszmából (Berlin, 1857.)

A)
1. d2—d4! Vd8-f6o> 10. He5-f7:! Bh7-f7:
8. Hbl—c3 c7—c6 11. e4—e5! — — —
9. 0 — 0 Ff 8—b.6

A » C a f é de la R é g e n c e « párisi kör játékosai
1864-ben elméleti versenyt rendeztek, hol az ezen változat-
ban felsorolt 7 első lépésből kifejlett hadállás képezte a
kiindulás pontját. A 24 versenyjátszma eredménye sötét
ezen védelmére kedvezőtlenül ütött ki. Világos részéről a
jelen változatban adott folytatás majdnem ellenállhatatlan-
nak bizonyult.

á)
7 f4—f 3! 11. Hbl-c3 Fc8—e6
8. g2—g310 Hb8—c6! 12. d4—d5 Fe6-d5:ï
9. He5-c6: d7—c6: 13. Fc4—d5: c6-d5:

10. Fel—f4 Vd8-e7 14. Vdl—d5: c7—c6
Sötét egy gyaloggal erősebb.

Alváltozat. (Lásd a III. változat 6. lépését.)
6. (Ffl—c4) Hg8-h6 11. Kel-d2 g4-f3:
7. d2-d4 d7—d6 12. Vdl —f3: Fc8-g4
8. He5—d3 f 4—f 3 13. Vf 3-f l Fh4-g5
9. g2—f3: Ff8-e7 14. Hbl—c3 Fg5—e3f

10. Fel—e3» Fe7—h4f 16. Kd2—e3: c7—c6
Sötét jobban áll.

10 Kieseritzky húzása. Azonban g2—f3: jobb.
11 E kitűnő húzást első ízben a philadelphiai sakk-kör alkal-

mazta a bostoni ellen 1848-ban vezetett egyik izenetes játszmájában.
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IV. változat
5. (Hf3—e5) Vd8-e71 8 12. Bhl-gl f 7— f5
6. He5-g4:4> d7-d5B; 13. He4-c3 Ve7-e2f
7. Hbl-c3a> d5-e4: 14. Hc3—e2: f4-f3
8. Hg4-f2 Hg8-f6 15. He2-f4 Ff8-c5
9. Ffl—c4 Bh8—g8 16. Hf4-g2:6&) f3—g2:

10. Vdl-e2aa;Bg8-g2: 17. Bfl-gl Fc5-f2f
11. Hc3-e4: Hf6-g4 18. Kel—e2 Ff2—gl:

Sötét nyer.

bb)
16. Hf2-g4: f5-g4: 19. Fd2-c3 He5—c4:
17. d2—d3 Hb8—d7 20. d3—c4: Fc5—e3!
18. Fel—d2 Hd7—e5 21. Hf4—d3 Bg2—gl

Sötét nyer.

aa)
10. B h l - g l Fc8-g4 14. Vdl-e2 Ve7-h4f
11. Fc4-e2 f4—f3! 15. Kel—dl Hg4—f2f
12. Fe2—c4 f3—g2: 16. Kdl—el Hf2—h3f
13. Hf2—g4: Hf6-g4: Sötét nyer.

a)
7. d2-d3? Hb8-c6 13. Ve2—e4f Hf6—e4:

.8. Fel—f4: Fc8—g4: 14. Ff l-d3 He4—c5
9. Vdl—g4: Hg8—f6 15. Kel-d2 0—0—0

10. Vg4—dl d5-e4: 16. Hbl-c3 Hd4—c2:
11. d3-e4: Ve7—e4f 17. Kd2-c2: Hc5—d3
12. Vdl—e2 Hc6—d4! 18. F f 4 - h 2 Bh8-g8

Sötét egy gyaloggal erősebb és jobban áll.

A)
6. d2—d4 d7—d6 10. Ff l—e2 d6-d5
7. He5-g4: f7—f5c) 11. Fe2—h5f Ke8—d8
8. Hg4-f2 Hg8-f6 12. Ff4-g5 Fc8—f5
9. Fel—f4; f5—e4: a játszma egyenlő.

" Bármily esetlennek tűnjék föl, a gyakorlatban jónak bizo-
nyalt védelem, mely a játszmát legalább is kiegyenlíti.
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c)
l Ve7-e4f 10. Ffl—e2: Hg8—f6
8. Vdl-e2 f7—fô 11. Fcl—f4: Hb8—c6
9. Hg4—f2 Ve4—e2: egyenlő játékkal.

B)
6. (He5_g4:) f7-f5! 12. Vf5-f4: h7—h5
7. Hg4—f2 f5—e4: 13. Hg4—e3! Ff8—h6
8. Vdl—h5f Ke8—d8 14. Vf4—f2 Hg8—f6
9. Vh5—f5 e4—e3 15. Kd2—dl Hf6—g4

10. Hf2—g4 e3—d2f 16. He3—g4: Fc8—g4:f
11. Kel-d2: d7—d6 17. Ff l—e2 Fh6—cl:

Sötét egy tisztet nyer.

V. Változat.
5. (Hf3—e5) Hg8—f6! 12. e4-d5f Ke8-d8
6. He5—g±:AA)a7—d5 1 8a) 13. 0—0—0 Fc8—g4
7. Hg4—f6f Vd8-f6: 14. Ve2--e4 Vd4-e4:
8. Vdl—e2 Ff8—d6 15. Hc3—e4: Fg4-dl:
9. Hbl—c3 c7—c6 16. He4-d6: Fdl-h5

10. d2—d4!" Vf6—d4: 17. Fd2-f4: c6—d5:
11. Fcl—d2 Bh8— g8 18. Hd6-b7f Kd8-e7

Világos előnyben áll.

a)
6 H f 6—e4!: 10. Hg4—f6f Ke8-d8
7. d2—d3 He4—g3 11. Ff4—c7f Kd8-c7:
8. Fcl—f4 Hg3-hl: 12. Hf6—d5f Kc7—d8
9. Vdl—e2f Vd8-e7! 13. Hd5-e7: Ff8-e7:

Sötét játéka erősebb.

AA)
6. F f l — C 4 ! d7—d5! 8. d2—d4 Hf6—h5!
7. e4—d5: Ff8-d6! 9. Hbl—c3BBCCHh5— g3

13 Helyesebb H£6—e4 : lásd a következő a) változatot.
'* Vil. a d. vonalat akarja szabaddá tenni. Czélját 13) lépése

leplezi le.
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10 Fel-f4: Hg3-hl: 14. Vdl-e2f Ke8-f8
11 Fc4-b5f c7_c6! 15. Ff4-h6f Kf8_g8
12 d5-c6: b7-c6: 16. Fh6-g5 Fd6-g3f
13.He5-c6: Hb8-c6: 17. Kel-f l Fg3-h4:

Sötét nyer.

BB)

9. Fc4—b5f1 5 c7-c616 15. Fa8—d5 Kf8-g7
10. d5-c6: b7-c6: 16. HbB-c3 Bh8-e8f
H.He5-c6: Hb8-c6: 17. Kel-f2 Vd8-b6
12. Fb5—c6:f Ke8—f 8 18. Hc3—a4 Vb6—a6
13. Fc6-a8: Hh5_g3! 19. Ha4-c3 Fd6—e5!
14. Bhl—h2b) Fc8—f5 20. a2-a4 sötét 4-ik

lépésre matot ad.17

Szép változat egy Mieses (vil.) és Anderssen (sőt.)
között váltott játszmából. (Boroszló, 1864.)

V
14. K e l - f 2 Hg3— hl f 20. Fc6—e8: Vd8-e8:
15. Vdl—hl: Fc8—f5 21. Fel—d2 Fc2—d3f
16. Fa8-d5 Kg8—g7 22. Kf l—gl Ve8—e5ü
17. Hbl—c3 Bg8—e8 23. Vhl-h3 Ve5—d4:
18. FdS-cec,) g4—g3f 24. Kgl—hl f4—f3
19. Kf2—fi Ff5-c2:! 25. g2—f3: Fd3—f5 «

Sötét nyer.

15 Erkel húzása, melyet 1857-ben Szén ellen használt első ízben.
Jelenleg némelyek a 9. Hbl—c3, vagy 9. 0-0 (Anderssen) húzásokat
jobbnak tartják, habár a gyakorlat még eddig ezt a véleményt nem
igazolta.

14 Andersaen szellemes találmánya. Czélja az a8 bástya feláldo-
zása egy igen szép és heves ellenroham nyerése végett.

" T. i.
20 V a 6 — f l f ! 22. Fel—e3 Be8-e3:!
21. Vdl—fi: Fe5-d4f 23. Kf2—gl Be8—élj;

'« E páratlan szépségű változatot Andersaen elemzéseiből vettük
a következő c) d) e) alváltozatokkal együtt.
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. c>
18. Fd5—b3# Fd6—c5! 20. Kf2—fl Ff5—d3f
19. d4—c5: Vd8—d4f és sötét kicsikarja a matot.

d)
18. Fol—d2 g4—g3f 21. Hc3-e2 Fd6-b4
19. Kf2—fl Ff5—c2: 22. Fd2—b4: Vd8—d5:
20. Bal—el«; Fc2—d3f 23. Vhl—b.3 Vd5~h5

Sötét nyer.

e)
20. F d 5—f 3 Fd6-b4 22. Ff4—g3: Fc2-d3f
21. Fd2—f4: Vd8—d4: 23. Hc3—e2 Vd4—b2:

és nyer.

CG)
9. 0 — 0 Vd8—b.4: 13. Fc4—b3 Hb8—d7

10. Vdl—el! Vh4—el: 14. Kgl—f2 Ba8—e8
11. Bfl—el: 0 — 0 15. Bel—hl Hd7-f6
12. Hbl—c3 Fc8-f5 Sötét hadállása jobb.

VI. változat. (Paulsen védelme.)
5. (Hf3—e6) Ff8—g?1 9 10. Fcl-f4: Vd8-d4:
6. d2—d4?4>Hg8—f6! 11. Vdl—d4: Fg7-d4:
7. He5—g4: Hf6—e4: 12. c2—c3 Fc8—g4:
8. Ffl—d3 d7—d5 13. c3—d4: Hb8—c6
9. Fd3—e4: d5—e4: Sötét jobban áll s egy gya-

loggal erősebb.

• A)
6. He5-g4:! d7-d5 11. He4—f2 Fc8-e6
7. Hg4— f2*° d5-e4:a; 12. d2—d4 Hh6-f5
8. Hf2—e4: Vd8-e7 13. Fel—f4: Hf5—d4:
9. Vdl—e2 Hb8—c6 14. c3-d4: Hc6-d4:

10. c2—c3 Hg8—h6 15. Ve2—e4 f 7—f5Î
és sötét nyer.

w Pauláén irázása.
*• Veszélyes volna e4—d5 :
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Mayet (vil.) és Suhle B. (söt.) egyik játszmája. (Ber-
lin, 1862.)

a)
7 Hg8—e7 9. Hbl—c3 f 7—f5
8. d2 - d3 0 — 0 sötét jobban ki van fejlődve.

Salvio és Cochrane csele.

Salvio Sándor kitűnő olasz mester az 1604. évben
kiadott munkájában a következő húzások után:

1. e2—e4 e7—e5
2. f2-f4 eö-f4:
3. Hgl — f 3 g7—g5
4. Ffl-c4 g5-g4
5. Hf 3—e5 Vd8-h4f
6. Kel—fi B l

t

sötét részéről 6) Hg8—f6; Cochrane (olv. Kokrén)
János szintén hírneves angol mester pedig 1822-ben Lon-
donban »A treatise ön the game of ehess« stb. czím alatt
megjelent müvében 6) 14—f3 ellenhúzásokat ajánlották. —
Jelen megnyitás két változata feltalálóik nevei után nyerte
elnevezését.

Itt egyszersmind Salvio cselére nézve megjegyezzük,
hogy újabb, elméleti kutatások s a gyakorlat kimutatása
szerint 6) Hg8-~h6 (Silberschmidt húzása) 6) Hg8—f6-nál
helyesebbnek bizonyult; ellenben Cochrane mesterhúzása
mindeddig nincs megdöntve s a másodhúzó részére legki-
tűnőbbnek általánosan elismerték.

S a l v i o cse le .

/. változat.
1. e2—e4 e7—e5 4. Ffl—c4 g5—g4
2. f2-f4 e5—f4: 5. Hf3-e5 Vd8-h4f
3.Hgl—f3 g7—g5 6. Kel-fl H 98—16

11 Egyedül helyes válasz.
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7. V dl—el MlllL »IL Vh4—elf 11. d2—d4 d7—d6
8. Kfl—el: Hf6—e4: 12. He5—f 7 Bh8—g8
9. Fc4-f7f Ke8-e7 13. Fcl—f4: Fc8—e6

10. Ff7—b3«a; He4—f6 Sot. jobban áll.

a)
10. Ff7—h5! g4-g3 15. Bhl—fl Fc8-f5
11. h2— b.3 d7—d6 16. Hd3-f4: FhG—f4:
12. He5—d3 Ff8—h6 17. Fcl—f4: Bf8-g8
13. Hbl—c3 He4-c3: 18. F f 4—d6 f c7—d6:
14. d2 —c3: Bh8—f8 19. Bfl—f5: Bg8—g7

Világos egy gyaloggal erősebb és jobban is áll.

II. változat.

7. He5—f7: d7—d5 10. d2-d3 Hf6— h5
8. Hf7_h8: d5—c4: 11. Ve2-f2 Vh4—f 2:
9. Vdl—e2 Fc8—e6 12. Kfl-f2: Ff8—g7

sötét egy tisztet nyer, és jobban áll.

III. váltogat.

7. Fo4—f?f Ke8—e7 10. Vdl—el g4—g3
8. Ff7—b38 d7—d6 11. Kf l— gl Ff8—g7
9. He5—d3 Hf6-h5&; 12. c2—c3 Vh4—g5

sötét jobban áll.

W
9 f 4—f 3 14. g3—f 4: f 3—f 2

10. g2-g3 Vh4—h3f 15. d2—d3 g4—g3!
11. Kfl — f2 Vh3—g2f 16. h2—g3: Fc8—g4
12. Kf2-e3 Ff8—h6f 17. V d l - f l Vg2—g3f
13. Hd3—f 4 Fh6—f 4 f és sötét néhány lépésre nyer.

1 Eddigi szerzők szerint e lépés a legjobb; azonban 7. Hbl—c3
még jobbnak látszik. (Lásd a 47. számú mintajátszmát.)

8 d7—d6 megelőzése végett.
* Lásd az előbbi 2. sz. jegyzetet.
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Salvio-Silbersehmidt csele

(Az 5 kezdőlépés, mint fönnebb az I. változatnál.)

6. (Kel-fl) Hg8-h6! 11. f.3-g4: Vh4-h3f
7. d2-d4 f4-f3! 12. Kfl-el Vh3—e3f
8. Fel— h6:^;Ff8—h6: 13. Vdl—e2 Ve3—elf
9. g2—f3: d7—d6 14. Ve2—dl Vc l-b2 :

10. He5-g4: Fc8—g4: 15. Hbl—d2 Vb2—c3
és sötét egy tisztet nyer.

A)
8. g2-g3 Vh4—k3f 11. Vdl —fi d7—d6!
9. Kf l—f2 Vh3—g2f 12. He5—d3 f5—e4:

10. Kf2—e3 f7—f5!a; 13. Hd3—f4 Vg2—fi:
s majd Fc8—f5, mire sötét két gyaloggal erősebb marad.

a)
10 d7—d6 13. Ke3—e4 d6—d5f
11. Fc4-fl! Hh6-f5f* 14. Ke4—d5: Vg2—hl:
12. e4-f5: Ff8-h6f 15. Ff l—b5 f? c7—c6f

Sötét nyer.

Cochrane csele.

(Az első öt lépés, mint fönnebb.)
6. (Kel-fl) f 4—f3B 10. Kf2—e3 Ff8—h6f
7. g2—%3Á) Vh4-h3f 11. Ke3—d4 d7—d6
8. Kfl—f2 Hg8—f66 12. He5—f3: sötét 3-ik
9. Hbl—c3 Vh3—g2 f lépésre matot ad.7

A)
7. d2-d4!.Bc; f3-g2fa; 9. Kg2-gl Hg8—h6!
8.Kfl-g2: Vh4-h3f 10. Vdl—d3 Vh3—d3:

* Nem volna jó Vg2—hl :, melyre Ffl-bö f (világos nyer)
következnék.

' Cochrane húzása.
4 Jobb Hg8—h.6 !
1 12 Hb8-c6f 14. Kd3—d4 V—f2 vagy

13. Kd4-d3 Hc6—b4f c7—cB$ '
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11. c2-d3: d7—d6 14. Kgl—g2 Bh8-f8
12. Fcl-h6: Ff8~h6: 15. Bhl—fl Fe3—d4:
Iß. He5—f7: Fh6—e3f sötétnek nyernie kell.

B)
7. Fc4-f7f8 Ke8—e7 9. Ff7—g8: Bh8-g8:
8. g2—f3:6> d7—d6 Sötét nyer.

Z5>
8. Ff7—98: Bh8-g8:! 10. He5—g4: Fc8—g4:
9. g2—f 3: d7-d6 11. f3-g4: Bg8-g4:

Sötét nyer.

a) (Lásd &z A) változatot.)

7. (d2—d4) Hg8 f6 11. He5—f7: Bh8-f8
8. Hbl-c3 Ff8—g7 12. Hf7—g5 Vh2—g2f
9. g2—g3 Vk4—h3 f 13. Kf 2—e3 Fg7—h6

10. Kf l—f 2 d7—d6 14. Ke3—d3 Hb8—c6
Sötét hadállása jobb.

C)
7. g2—f 3: Hg8—f6 14. Fc4—e2 Fh4-g5f
8. d2—d4 d7—d6 15. Kd2—el Vh3—h4f
9. He5—g4: Vh4—b.3f 16. Bfl —f2 Fg5—cl:

10. Kfl—el! Hf6—g4: 17. Vdl—cl: Fg4-e2:
11. f3—g4: Ff8—e7 18. Kel—e2: Vh4—e4f
12. Bhl—fl Fe7—h4f 19. Vcl—e3 Ve4—e3f
13. Kel—d2 Fc8—g4: 20. Ke2—e3:
Sötét — egyenlő hadállás mellett — egy gyaloggal erősebb.

Muzio-csel.
1. e2—e4 e7—e5
2. f2—f4 e5—f4:
3. Hgl-f,3 g7-g5
4. Ffl—c4 g5—g4

« Jobb d2—d4, mint előbb ; mert a jelen lépéssel világos egy
tempót fog veszteni.
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Ha a jelzett lépések után világos, a helyett, hogy
(mint az előbbi megnyitásban) huszárját e5-re léptetné, ezt
feláldozza, - - előáll az úgynevezett Muzio-csel, (így nevezve
Muzio .Sándor régi olasz mesterről, ki a XVII. század
«lején élt s ki azt először alkalmazta).

Csele a legszebbek és legszellemesebbek közé tarto-
zik, mert a kezdőfélnek a tisztáldozatért élénk és heves
rohamot nyújt, mely a gyakorlat tanúsága szerint legtöbb
«setben győzelemre vezeti. Paulsen Lajos remek ellenjátéka
azonban e nézetet megingatta és a gyakorlati téren szer-
zett tapasztalata után szerző is csatlakozik azon ujabb
véleményhez, hogy a Muzio-csel heves támadása a Paulsen-
féle védelmen megtörik s így a huszáráldozat túlmerész;
ennélfogva sikeresen csak gyengébb, vagy kevesebb elmé-
leti ismeretekkel rendelkező játékos ellen alkalmazható.

L változat.
1. e2—e4 e7—e5 7. d2-d4 Ff8— Ii6
2. f2_f4 e5—f4: 8. Fel—f4: Fh6—f4:
3. Hgl-f3 g7—g5 9. Vf3—f4: Vd8—e7
4. Ff l—c4 g5—g4 10. Fc4—f7f Ke8—d8
5. 0 — 0! g4—f 3: 11. e4—e5 világosnak
6. Vdl-f3: dT-dG1^;, kitűnő rohama van.

II. változat.
«. (Vdl_f3:) F f8-h6 a 11. e4-e5! h7_h5a;
7. d2—d4 Yd8—e7 12. Hbl—c3 Hg8—h6
8. Fel—f4: Fli6—f4: 13. Hc3—d5! Ve7—f7:
9. Vf3_f4: Hb8-c6 14. Vf4-g5f Kd8-e8

10. Fc4-f7:f Ke8-d8 15. Hd5—c7f és nyer

a)
11 d7—d6 13. Bal—el a7—a6
12. Hbl-c3 Fc8-d7! 14. Hc3 - d5 Ve7—f8

1 Nem jó lépés. Leghelyesebb 6. Vd8—f6 (vagy e7.)
• V. dér Lasa régibb (szintén nem kielégítő) védelme. Még roszabb

6. d7—dö, melyre világos 7. Fc4-d5 : c7-c6 ; 8. Fd5—f7 ̂  lépések
ntán igen erős rohamot nyer.
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15. Vf4~g5f Hg8—e7 17. Vg5-f6 vil. nyer.
16. e5—d6: c7—d6:

III. változat. (A dán védelem.)

6 V dB—e?8 10. Vf4—f2 Fh6-el;
7. d2—MA) Hb8—c6 11. Bf l—cl: Hg8—f6
8. Vf3-f4:.B;C;Ff8—h6 12. Ff7—d5 Bh8—f8
9. Fc4—f 7 f Ke8—d8 Sötét nyer.

B)
8. Fe l—f4: Hc6—d4: 11. Vh5—c5: Ff8—c5:
9. Vf3—ho W Hd4—66 12. Kgl—hl f7—e6:

10. Fc4—e6: Ve7—cöf Sötét nyer.

V
9. V f 3—f2 Hd4—e6! 12. Ff4—e3 Vc5—e3:*

10. Hbl —c3 c7—c6* 13. Vf2—e3: Ff8—c5
11. Bal—dl? Ve7 —c5! és sötétnek nyernie kell, mi-
vel világos a vezércsere után rohamát elveszti s egy tiszttel

gyengébb.

C)
8. V f 3—f2 Ff 8—g7 12. d5—c6: Ve7—e3
9. e4—eö d7—d6 13. Bfl—el Fg7—d4

10. Fel—f4: d6—e5: 14. Kgl—hl vil. nyer.
11. d4—d5 e5-f4:

A)
1. d2—d3 b7—b5 10. Vf4—c7: Ff8—g7
8. Fc4-b3 b5—b4 11. Fb3—f7: Ve7—f7:í
9. Vf'3—f4: Hb8—c6 12. Bfl—f7: Fg7—e5

3 Az ú. u. dán védelem From, Sorensen és Kemp dán mesterek
után, kik azt ujabban elemezték. Már Salvionál is előfordul.

« Hc3—d5 akadályozására. Nem volna jó He6—f4:, melyre
világos 11. Vf2—f4: után az f7 pontra annál hatályosabb ostromot
indítana.

» Vc5—c4: nyilván hibás Vf2—f7^ sat, miatt.
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13.Vc7-e5: Hc6-e5: 15. Fcl-f4 d7-d6
14. Bf7—f l Hg8—e7 sötét jobban áll.

IV. változat. (Paulsen védelme.)
ß Vd8—f6 6 16. Be7—e4 Ff6—g5
7^ e4-e5' Vf6—e5: 17. g2—g4 Vf5—g6
8. d2-d3 Ff8-h6 18. h2-h4 Fg5-h4:
9.Fcl-d2 Hg8-e7 19. Vf3-f4: d7-d6

10.Hbl-c3 Hb8-c6 20. Vf4-f7: Vg6-f7:
11. Bal-el Ve5-f5 8 21. Bfl-f7: Hc6-e5
12.Hc3-d5ö> Ke8-d8 22. Bf7-h7: He5-c4:
13. Fd2—c3 Bh8—g8 23. Be4—c4: c7—c6
14. Fe3—f 6 Fh6—g5 24. Hd4—c7 Ba8—b8
15. Bel-e7: Fg5—f6: 25. Bc4—f4 Fb.4— e7

sötét előnyben áll.

a)

12. Bel-e4» Hc6—e5 17. Kgl—hl f 7—f 5
13. Vf3—e2 He5—c±:b) 18. Be4—e5 Vc5—b4
14. d3—c4: Ke8—d8 19. Ve2—b.5! Vb4—b2:
15. Fd2—f4:1 0 Fh6—f4: 20. Vh5— h4 Bh8—e8
16. Bfl—f 4: V f 5—c5f világos nyerésre áll.

&;
13. (Vf3—e2) d7—d6!" 16. d3—d4? He5—c4:
14. Fd2—f4: Fh6—f4: 17. Ve2—c4: f7—f5!
15. Bfl—f4: Vf5—d7! 18. Be4—el Bh8—f8

« Méltán a legjobbnak tartott védelmi húzás, főleg a Patüsen-
től használt folytatás miatt. (Lásd sötét 11. lépését.)

I A roham sikeresebb folytathatásához szükséges gyalogáldozat.
(Az e vonalat kell szabaddá tenni.)

8 Paulsen húzása. Sokkal jobb, mint az előbb használatban
volt Ve5—c5 f.

» Sokkal helyesebb, mint Hc3—d5.
"> Be4-e7 :-nél 15. Vfö—c5 f nyer.
II Szerző e lépést jobbnak tartja, mint He6—c4 : Különben ez

egész változat egy M. (világos) ellen Pesten i864. évben váltott
játszmája.

HARKI : A S A K K J Á T K K K É Z I K Ö N Y V E . 9
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19. Hc3—d5 b7—b5 22. Vc6—a8: c7—c6
20. Bel—e7 f Vd7—e7: 23. Hd5—c3 Ke8—f 7
21. Vc4—c6f Ve7—d7 sötét nyer.lfl

V. változat. (Ghulam Kassira rohama.)

1. e2—e4 e7—e5 8. Fd5—b3 Vd8—d4:
2. f2—f4 e5—f4: 9. Fcl —f4: Hg8-f6 -
3. Hgl—f3 g7—g5 10. Hbl—d2 Fc8—g4
4. Ff l—c4 g5—g4 11. Vf3—g3 Hf6—e4:
5. d2—d413 g4— f3: 12. Hd2—e4:a; Vd4—e4:f
6. Vdl—f3: d7—d5! 13. Kel—d2 világosnak
7. Fc4—d5: c7—c6 jobb játéka van.

à)
12. Vg3—g4:? Vd4—f2f 14. Ff4—d2: He4-f2f
13. Kel—dl Vf2—d2 f 15. Kdl—e2 Hf2-g4

sötét nyer.

Mac Donnell rohama.

(A 4 kezdőlépés, mint az eddigi változatokban.)
5. Hbl—C3 1 4 g4—f3: 9. d2—d4 Ve5—d6
6. Vdl—f3: V d 8 — f 6 ? A ) 10. e4—e5 Vd6—c6
7. Hc3—d5 Vf 6—e5 11. Fc4—b5 Vc6—g6
8. c2—c3 Ff8—h6 12. Hd5—c7f vil. nyer.

A)
6. d7—d5! 12. e4—e5 Vf 6—f 5
7. Fc4—d5: c7—c6 13. Vh5—f3 Ff8—b4
8. Fd5—b3 Fc8—e6 14. Fcl—f4: Hg8—e7
9. Fb3—e6: f7—e6: 15. 0 — 0 Fb4—c3:

10. Vf3—h.5f Ke8—d7 16. b2—c3: Hb8—a6
11. d2—d4 Vd8—f6 sötét előnyben áll.

ia A sötét vezér ki nem szabadulhat s később Fc8~aG lépéssel
megnyerhető.

13 Ghulam K. keletindiai mester húzása. Azonban jobb 0—0.
Egyébiránt ezt a húzást inár régebben is használták.

'« M. Donnell húzása, mely kevésbbé jó, mint 0—0. E változat
is egy általa La Bourdonnais ellen vezetett játszma megnyitása.



131

H u s z á r c s e l f u t á r á l d o z a t t a l .

(A 4 első lépés, mint előbb.)

5.Fc4-f7f "Kg8-f7: , 8. Vg4-f4: d7-d6
6. Hf3-e5f Kf7—e8 " 9. He5—f 3 Hb8—c6
7. Vdl—g4: Hg8—f617 és világos vissza van

verve.

F u t á r csel.

1. e2—e4 e7—e5
2. f2—f4 65-Í4:
3. FH-C4

Mint a jelzett lépésekből látható, a futárcsel a király-
csel egyik alfaja s a huszárcseltől abban különbözik, hogy
világos, 3. lépésére, Hgl—f3 helyett királyfutárját hozza
játékba, mi által az ellenfélnek megengedi, hogy vezérével
h4-en sakkot adjon s a világos király elsánczolását meg-
semmisítse. De az elsánczolás ily módon való meggátlása
világosnak hátrányára alig válik, mert a sötét vezér állo-
mása erre nézve nem előnyös; világos pedig annál hatályo-
sabban fogja tisztjeit működésbe hozhatni.

A futárcsel a leghibátlanabb megnyitások közé tar-
tozik. A huszárcselnél tartósabb és szilárdabb rohamot
nyújt. — Alig is van megnyitás, melyet a szerzők nagyobb
alapossággal és szorgalommal elemeztek volna ; kiváló
figyelműket érdekes combinátiókban gazdag meneténél és
remek változatainál fogva meg is érdemli. — Első helyen
szabálytalan, ezután pedig szabályos, ú. n. remek védelmét
teszszük vizsgálódásaink tárgyává.

a» Itt adjuk ezt a megnyitást, mely épen nem ajánlható s fölötte
ritkán fordul elő, minthogy önállólag elemezni fölöslegesnek találtuk.
A futár feláldozása, mint sötét védelme igazolja, helytelen.

" Kf7—e6-uál világos nyerne.
" Egyedül helyes ; Vd8—ÍG ugyan nem hibáa, de erőtlenebb

védelmet nyújt.

9*
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J. védelem,
1. e2—e4 e7—eö 6. h4—gö; h6—g5:

2. í'2—f4 e5—f4: 7. Bnl—h8: Fg7-h8:
3. Ff l—c4 g 7—gS'IL 8. Vdl—hő Vd8-f6

— VIL védelem. 9. e4—e5 Vf6—g7
4. h2—h4! h7—h6 10. Hgl—h3
5. d2—d4 Ff 8—g? világos jobban áll.

ÍJ. védelem.

3 17—f5» 9. Bhl-el Hb8—c6
4. Vdl—e2!4> Vd8—h4f 10. Hbl-c3 Ke8—d8«
5. Kel—dl f5-e4: 11. Hc3—d5 Bg8—e8
6. Ve2—e4f Ff8—e7 12. Hd5—f4 Vh5—f7
7. Hgl—f3 Vh4—h5 13. d2—d4
8. Fc4-g8:« Bh8—g8: világos jobban áll.

A)
4. e4-f5:? Vd8~h4f 7. K f l-g2: Vh4-h5f
5. Kel—f l f4—f 3! sötét jobban áll.
6. Fc4—g8: f 3—g2f

III. védelem. (Bryan ellencsele.)
3 b7—b55 8. Hgl—f3B) Ff8—c5
4. Fc4— f7f • Ke8—f7: 9. d2—d4 Hg8—f6
5. Vdl—h5f g7—g6 10. d4—c5 Vd8—e7
6. Vh5—döf Kf7—g7 11. 0—0 Ve7—c5f
7. Vd5—a8:7 Hb8—c6 12. Kgl-hl Fc8-a6

sötét nyer.

1 E védelem, mely a huszárcselnél hibátlan, itt épen nem
ajánlható.

3 Ez ellencsel hibátlan.
3 Hbl—c3 jobb.
* V. ö. v. és sötét következő lépéseivel.
« Ez ellen cselt Bryan amerikai játékos hozta divatba, Kiese-

ritzky pedig előszeretettel használta.
• Sokkal jobb Fcá—b5 : — Lásd az 56. számú mintajátszmát.
•» Mivel a vezért a8-on táborától elvágják, vil. 4 lépése hibás.
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#
8 d2-d4 Vd8-h4f 10. d4-d5 Ff8_c5
9' Kel-dl Fc8—a6 sötét nyer.

IV. védelem.

3 C7-C68 7. Fcl-f4: Vd8-b6
4"d2-d4C> d7_d5 8.Vdl-c2f Fc8-e6
5. e4-d5: c6—d5: 9. c2-c3 0-0-0
6. Fc4-b5f Hb8-c6 10. Hg8-f3

a játszma egyenlő.

C)

4. Hbl-c39 d7—dB! 8. d2_d3 Vc4—c5
5. e4-d5: Vd8-h4f 9. Vdl-elf Ff8-e7
6.Kel-fl f4-f3! 10. Fcl—e3 Vc5-d6
7. Hgl—f 3: Vh4—c4f és sötét nyerni fog az el-
lenfél előnyös rohama daczára is, minthogy egy tiszttel

erősebb.

V. védelem.

3 Hg8—f610 7. e5—f 6: d5—c4:
4.Hbl-c3 Hb8—c6"a; 8. f6-g7: Bh8—g8
5. Hgl—f3 Ff8—b4 9. Vdl—e2f Fc8—e6
6. e4—e5 d7—d5 a játszma körülbelül egyenlő.

a)
4 F18—b4? 7. e5—f 6: e6—b5:
5. e4—e5 d7—d5 8. Vdl—c2f Fc8—e6
6. Fc4—b5f! c7—c6 9. Ve2—b5f Hb8—c6

• V. dér Lasa szerint ez a lépés a játszmát kiegyenlíti; de
az újabb elmélet szerint s.-re hátrányos.

• E változat egy dr. Vidor (v.) és Erkel (s.) között folyt játsema
kezdete. A játszmát sötét nyerte.

10 Hannecken ezredes találmánya és a legjobb védelmek egyike.
11 Jobb d7_dö. (Lásd alább VI. védelem.)
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10. Hgl-f3 Vd8~f6: 12.Hc3-d5:! Vf6~f5
11. Vb5—b7: Ba8—c8 13. Hd5—c7 f !

világos előnyben all.1«
• ' • ' ' - • . •

VI. védelem.

3 d7—dB!1 8 7. Fd5—b3 Fb4—c3:
4. Fc4—dö: Hg8— f&\A) 8. b2—c3: Hf6—e4:
5. Hbl—c3b) Ff8—b4 9. Fcl—a3 c6—c5
6. Hgl —f3 c7—c6 10. "0 — 0 0 — 0

egyenlő játék.

V
5. Hgl—13 Hf6—d5: 8. d2—d4 Ff8-d6
6. e4—dö: Vd8—dö: 9. Vdl—e2f Ke8—d8
7. Hbl— c3 Vd5—h5! 10. 0 — 0 g7—g5

sötét jó hadállás mellett egy gyaloggal erősebb.

A)
4. (Fc4—dö:) c7—c6" 9. Hgl—f 3 Vh4-h5
5. Fd5—b3 Vd8—h4f 10. h2—h4 h7—h6
6. Kel—fi g7—g5 11. Hf3—e5! Vh5—dlf
7. d2—d4 Ff8—g7 12. Hc3—dl: egyenlő já-
8. Hbl—c3 Hg8—e7 tékkal.

VII. Úgynevezett remek védelem.

3 Vd8-h4f 7. Hbl-c3 Hg8-f6
4. Kel—fi Ff8—cö?1B4)8. e4—e5 Hf6—h5
5. d2—d4 Fc5—b6 9. Hc3—d5!lfl Ve7—d8
6. Hgl—f3 Vh4—e7 10. g2—g4! f4—g3:

19 E csinos változatot egy Paulsen (v.) és Kolisch (s.) között
folyt játszmából vettük. (London, 1861.)

1S Középcsel futárcselre. Igen jó védelem, mely a rohamot sötét
részére biztosítja.

" Nem oly helyes, mint Hg8—f6!
« Teljesen szabálytalan és rósz lépés, melyre s. több fontos

időhúzást fog veszteni. A helyes húzás g7— g5.
" E lépéstől kezdve vil. mesteri erélylyel küzdi ki a győzelmet.
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n Fcl-g5 f7-f6 13. Hf3-e5! 0-0!
lg! e5-f6: g7-f6: 14. Vdl-hB: f6-g5f

világos 3. lépésre matot mond.17

E csinos változat egy Harrwitz (vil.) és Anderssen
(sőt.) között folyt játszma. (Boroszló, 1848.)

A)
4. (Kel-fl) gT-gSi« 11. d2-d4 He7-g6
5. Vdl-el#> Vh4—elf 12. Hgl—e2 Fg7—f6
6. Kfl-el: Ff8—g7 13. He2—f4: Ff6—h4f
7. b2-h4 h7—h6 14. Bhl—h4: Hg6—h4:
8. Hgl—f3 g5—g4'9 15. Hf4—d5 Hf4—g2f
9. Hf3—gl Hg8—e7 16. Kel—f2 Ke8—d8

10. c2—c3 h6—h5 17. Fel—g5f és nyer.20

£)
5.Hbl-c3! d7—d6Q 12. Vdl—elf Ke8—d8
6. d2—d4 Hg8—e7 13 Fc4—f7 c7—c6
7. Hgl-f3 Vh4—h6 14. Vei—g3:! f4—g3:
8. h2—h4 f7—í'6 15. Fel—g5: Hb8—d7
9. e4—e5 He7—f5 16. Fg5—h6: Ff8—h6:

10. e5—f6: Hf5—g3f 17. Hf3—g5 vil. előny-
11. Kfl—gl Fc8—g4 ben áll.ai

C)

Grimm-féle változat.

5 Ff8—g7 7. Hgl-f3 Vh4—hó
6. d2—d4 d7—d6 8. e4—e5 d6—eö:

» V. 15. Hd5-f6ft, Kg8-g7, 16. Vh5-h7f, Kg7—f6 :, 17.
He5-g4$

" Egyedül helyes folytatás, mely sötétet a cselgyalog megvédé-
sére képesíti.

• f7—f6 hibás volna; mert erre világos egy gyalogot nyerne.
•° E változat egy, Lange M. (v.) és Mayet (s.) között való

játszma.
" E gyönyörű változat egy, 1855-ben Beuthner (v.) és Mtm-

gelsdorf (s.) között váltott távizeneti játszmából való.
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9. h2—h4 h7-li6 15. Vh5-h8:l Fg7-h8:
10. Hc3—d5 Ke8-d8 16. Bhl—h8: f7—f6
l l . K f l - g l * a Vh5—g6 17. Fc4—d3! Vf5—d3:
12. Hf3—e5: Vg6—f5 18. He5-d3: Fet>_do
13. Vdl—h5! Fc8—e6 19. Fel—f4: stb.vilagos-
14. h4—g5: h6—g5: nak igen jó rohama van.

E szép változat Grimm Vincze magyar mestertől
ered, ki e játékmódot a »Chpl. Chronicle« angol sakklap
1851. évi folyamában elemezte.

VIII. Mac D önnel l futárcsele. "
1. e2—e4 e7—e5 9. h2 -g3:oto./Vh6—g6
2. f2—f4 eő —f4: 10. Hgl—f3 h7— h6
3. F f l — c4 Vd8—h4f 11. B h l — f l D ) f7—f6
4. Kel—fi g7—g5 12. Hf3—e52 6 f6—e5:
5. Hbl—C3 Ff8—g7 13. Fc4— f 7 f Vg6—f7:
6. d2—d4 Hg8—e7 14. Bfl — f7: Ke8—f7:
7. g2—g324 f4—g3: 15. Vdl — f3 f Kf7—g6
8. Kfl—g2 Vh4—h68 5 sötét előnyben áll.

J»
11. Hc3— d52 8 He7—d5: 16. Bal—el Fc8-e6
12. e4—dó: d7—d6 17. d5—e6: f7—f6
13. Vdl—e2 f Ke8—d8 18. e6—e7f Kd8—e8
14. Fel—g5f! b.6—g5:S9 19. Ve2—e6 Hb8—d7
15. Bhl—h8 f Fg7— h8: 20. Hf 3- g5: és világos nyer.

81 Grimm V. mesterünk húzása.
93 Mac Donncll rohama (lásd világos 7. lépését) a futárcsel

egyik legszebb, legérdekesebb alfaja.
21 E lépést először M' Donnell használta Labourdonnais elleni

nagyszerű versenyében (1834).
" Világos következő (b.2—g3:) lépése miatt kell idejekorán

menekülni. \
"> Világos czélja a sötét vezér megnyerése, melyet s. szívesen

át is enged 3 könnyű tisztért.
•' Szerző (s.) egyik játszmájából, melyet s. nyert.
*8 Igen jó roham-lépés, mely Neumann Gy. R. porosz mester

találmánya. Jubb mint az előbbi változatban foglalt Bhl—fi .
*• Helyesebb f7=f6 ! A szövegben foglalt lépésre v. veszít.
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Alváltosat. (Lásd a VIH. változat 9. lépését.)
9 Hgl-f3a; g3-h2:!80 13. Hg5-h3 d7-d5

10 Hf3-g5: Bh8-f8 14. Hh3-f4 Vg6-h7
11. Bhl-h2: Vh6-g6 15. e4-d5: világoshad-
12.Kg2-hl h7—h6 állása előnyösebb.

a)
9. H2-H4! Vh6—f6 14. Hf3—h4: Vg6—c6

10. Fel—e3 g5—k4: 15. Fc4—d5 He7—d5:
11. Vdl—d2 Bh8—f8 16. e4—d5: Vc6—b6
12. Bal-fl Vf6-g6 17. Kh4—f5: világosnak
13. Hgl—f3 f7—f5 jó az állása.

Bécsi rohama.

(Az öt kezdőlépés, mint előbb.)
6. g2—g3 f4—g3: 15. e5—d6: c7—d6:
7. Kf l—g2 Vb.4—b.6 16. Bhl—el a7—a6
8. h2—g3: Vh6—g6 17. Hb5—d6:! HcB—d6:
9. d2—d4 d7—d6 18. Hf3—e5 Fg7—e5:

10. Hgl—f3 h7—U6 19. d4—e5: Hb8—d7
H. e4—e5 Ke8—d8 20. Vdl—d6: Vg6—d6:
12. b2—b38 1 Hg8—e7 21. e5—d6: Ba8—c8
13. Fel—a338 Fc8—f 5 22. Bel—e7 világos job-
14. Hc3—b5! He7—c8 bán áll.83

Elhárított királycsel.

Mint az előbb tárgyalt cselmegnyitásoknál láthattuk,
sötét a cselgyalog elfogadása által heves rohamoknak tette

10 E lépést az ujabb elmélet ajánlja.
•l E jó húzást Récsi E. találta fel s használta első ízben siker-

rel, leginkább Szén ellen vívott játszmáiban. (A legszebbeket lásd
J. Dufresne: »Handbuch des Schachspiels. Berlin, 1863.« a 433. s köv.
lapokon.)

" Az előbbi húzás a futárnak e pontra leendő előnyös elhelye-
zése végett történt.

" E változat is Bécsinek (vil.) Szén ellen folytatott egyik játsz-
májából való.



138

ki magát. — Ezek elhárítása s eshetőleg valamely ellen-
roham fölvétele végett, főleg gyengébb játékosok részére,
ajánlható a cselgyalog el nem fogadása:

1. e2—e4 e7—e5
2. f 2—f4 lépések után 2. d7—d6 vaevOJ

sokkal helyesebben 2. Ff8—c5 húzásokkal. Itt egyúttal
igen ajánlható sötét részéről 2. d7—d5 lépés, mely ellen-
eseiül szolgál, fölötte élénk ellenrohamot nyújt s közked-
veltségnek örvend.

Minthogy azonban a cselgyalog elfogadása (2. e5—f4:)
mellett a játszmakezdő, anélkül, hogy győzelmes rohamot
nyerne, az ellenfélnek (habár csekély) anyagi előnyt enged,
a cselgyalog elfogadása sötét részére a legkedvezőbb és
leghibátlanabb húzás.

I. változat.
1. e2—e4 e7—e5 7. d2—d4* He5—f3f
2. f2—f4 d7—dB1 8. Vdl—f3: Vd8-f6
3. Hgl—f 3 Hb8—c6 A) 9. 0 — 0 Vf 6—f3:»
4. Ffl—c4 Fc8—e6 10. Bfl—f3: Ff8—e?
5. Fc3—e6: f7—e6: 11. Fel—e3 Fe7—f6
6. f4—e5: Hc6—e&: 12. Hbl—d2 Hg8-e7

a játszma egyenlő.

A)
3 Fc8—g4 6. Vdl —f3: Hg8-f6
4. Ff l—c4 Hb8—c6 7. d2—d3 világos va-
5. c2—c3 Fg4—f3: lamivel jobban áll.

IL változat.
1. e2—e4 e7—e5 3. Hgl—f3 d7—d6
2. f2—f4 FÍ8-C5* 4, c2—c3! Fc8—g4

1 Sötétre nem előnyös lépés, mert miatta királyfutárja fejlődé-
sében egy időre akadályozva marad.

8 Hf3—e5: után Vd8_h4f lenne a válasz.
8 Hibás volna Vf6—d4f 10. Fel—e3; 11. VfS-höf s majd

Vh5—böf miatt.
4 A királycsel elhárítására legjobbnak ismert húzás. Mint lát-

ható, f4—eö:-re Vd8—h4f nyer.
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5 Ffl-e28B;Fg4-f3: lő. Fel—f4: He7-g6
6Fe2-f3: Hb8-c6 11. Ff4-e3 Hg8-f6
7. b2_b4 Fc5-b6 12.Hbl-d2 0-0
8. b4-b5 Hc6—e? 13. 0 — 0
9. d2—d4 e5—f4:a; egyenlő játékkal.

a)
9 e5-d4: 14. Kgl—hl 0 — 0

10. ' c3-d4: a7-a6 15. Ff 3-e2 Ba6—a8
11. b5-a6: Bb8—a6: 16. d4—d5 Hc6—b8
12. 0 — 0 He7—c6 17. Fe2—d3
13. Fel—b2 Hg8—e7 világos jobban áll.

B)
5. Ffl-c4? Fg4—f3: 13. Fel—g5: d6—d5
6. Vdl—f3: Hg8—f6 14. Fc4—b3! Ve7—d6
7. b2—b4« Fc5—b6 15. Hbl—d2 a7—a5
8. d2—d3 Hb8-d7 16. b4—a5: Ba8—a5:
9. f 4—f 5 Vd8—e7 17. Ii2-h4 Hf6—b.5

10. g2-g4 h7-h6 18.Hd2—fi Hd7-c5
11. Kel—e2 c7—c6 19. Fb3—c2 Ba5—a37

12. g4—g5 b.6—g5: Sötét jobban áll.

III változat. (Falkbeer ellencsele.)

1. e2—e4 e7-e5 4. Ffl—b5f! c7—e6
2. f2~f4 d7—d5 5. d5—c6: b7—c6:
3. e4—d5:! e5—z±*A)B) 6. Fb5—c4 Hg8—f6!

8 Sokkal jobb, mint Ffl—c4, mert a világos tábor szilárd had-
állását előkészíti.

• A b. s átalában valamely vezérszárnyi gyalog korai előhala-
dása rendszerint hátrányos, mivel felbontja a gyaloghadállást.

1 E változat Morphy (vü.) és Löwenthal (sőt.) egyik verseny-
iátszmájából való, sőt. utolsó lépése kivételével, a mely helyett L.
hibásan 19. Baö—b5 húzást tette.

8 E szép húzást Falkbeer és Lederer ajánlották. Morphy elősze-
retettel használta, mert ellenrohamot nyújt.
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7. d2—d49 FfS-dö" 13. Fc4—b3 c6—c5
8. Hgl—e2 0 — 0 14. d4—c5:? Fd6—c5f
9. 0 — 0 Fc8 -g4 15. Kgl— h2 »? Hf6—g4f

10. Hbl—c3 Hb8—d7 16. Kh2—g3 Fc5—faf
11. h2—h3 Fg4~e2: 17. Bf l-f 2: Vd8-dl:
12. Hc3—e2: Hd7—b6 18. h3—g4: e4—e3

Sötét nyer. ™

A) • •
3 Vd8—d5:13 7. Ff l—c4 Ve6-e7
4. Hbl—c3 Vd5—e6 " 8. Fc4—b3 »• f 7- f 6
5. Hgl—f3 e5—e415 9. He5—c4 Fc8—e6
6. Hf3—e5 Hg8—h6 10. Vdl—e2

Világos jobban áll.

B)
3. . . . . . . e5—f4: 5. Vdl—e2f Vd8-e7
4. Ffl—b5f Fc8—d7 6. Hbl—c3 Hg8—fÇ

Világos valamivel jobban áll.

Középesei.
1. e2—e4 e7—e5
2. d2-d4 e5-d4:

Hibátlan, de kevésbbé használt megnyitás. Változatai
többnyire megegyeznek a skót cseléivel, azért e helyen
csak némely eltéréseire szorítkozunk.

» Erkel húzása, mely sötét erős elleiirohamát leginkább felfogja.
10 Staunton Hb8—d7 lépést ajánlja e helyett.
11 Durva hiba, melyre sőt. játszmája elveszett. Kgl—hl kellett

volna.
13 E változat egy Horwitz (vil.) és Kolisch (sőt.) között való

versenyjátszma. (London, 1861.)
11 E lépése miatt sötét időt veszít.
l« Jobb V—d8 vagy a5.
i5 e5—f4 '-f nem jobb : mert TŰ. 6. Kel—f2 lépése után Ffl —

b5 f, majd Bhl—el-el fenyeget s jól áll.
18 Vil. 0—0-ni készül, melyet azonnal nem tehetVe7—cöf (sa

vil. Fc elveszése miatt. Egyszersmind az He5 visszavonulását (c4-re)
kell biztosítani. Lásd sőt. köv. lépését.
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L változat.

l e2-e4 e7-e5 6. Ve3-g3 Vd8-f6
2. d2-d4 e5-d4: 7. Fcl-g5 Vf6-g6
3 Vdl—d4:4>Hb8—c6 8. Ff l—d.3 h7—h6
4.'vd4-e3 Ff8-b4f 9. Fg5-f4 Vg6-g3:
5. C2-C3 Fb4-a5 10. Ff4-g3: d7_d6

a játszma egyenlő.

A)
3. Ff l-c4 c7—C51 9. Vdl—d5: c3—b2:
4. c2-c3! Hb8—c6 10. Fb5—c6f b7—c6:
5.Hgl-f3 f 7—f 5 11. Vd5—c6f Ve7—d7
6. e4—f 5: d7—d5 12. Vc6—d7f a Fc8—d7:
7. Fc4—b5 Vd8—e7f 13. Fel—b2: Fd7—f 5:
8.Kel—fl d4—c3: 14. Hbl-d2

egyenlő játékkal.

Zárt jellegű megnyitások.

Ezekhez tartoznak, mint fónnebb (a 36. lapon) mon-
dottuk, mindazok a megnyitások, melyek nem a király- vagy
vezérgyalogoknak mindkét részről való kölcsönös, két kocz-
kával haladó mozdulataival kezdődnek. Zárt jellegüket
(typus) épen ez a körülmény idézi elő, mert a tisztek mind-
két részről nehezebben bontakozhatnak, mint a nyílt, főleg
cseljátékoknál. Azonban a zárt játszmák is nyiltakká vál-
hatnak a játék folyama alatt s ez az átmeneti időpont
azok kimenetelére rendszerint határozó; — viszont nyilt
jellegű megnyitásokból is fejlődhetnek zárt játszmák. Midőn
egy nyilt játszma zárttá változik, rendszerint döntetlen lesz.

A zárt játszmák legnevezetesb nemei a franczia, szi-
cziliai és ind megnyitások.

1 Nem egészen helyes lépés, mert sötét gyaloghadállását gyön-
gíti. Jobb Hb8—c6, vagy Ff8-c5.

1 Hibás volna Vc6—a8 : — 12. Vd7—dl f s b2—cl : V. miatt.



142

Franczia megnyitás. '

1. e2—e4 e7—e6
A másodhúzónak ez az ellenlépése (e7—e6) a fran-

czia megnyitás. A legjobb és legbiztosabb védelmi húzások
közül való, mert megakadályozza a játszraakezdő táborának
gyors fejlődését és így támadó hadállásaképezését Kevésbbé
élénk, inkább nyugodt menetű játszmákra vezet.

L változat.

1. e2—e4 e7—e6 7. Fel—e3 Vd8—b6
2. f 2—f4all.v.) d7—d5 8. Vdl—b3 Hc6-a5
3. e4—d5:"4> e6—d5: 9. Vb3—b6: a7—b6:
4. Hgl—f 3 c7—c5 10. Ff l—b5 f Fc8—d7
5. d2—d4 Hb8—c6 11. Fb5— d?t Ke8—d7:
6. c2—c3 Hg8—f 6 A játszma egyenlő,

A)
3. c4—e5? c7—c5! 8. d2—d3 Hh6—f 7
4. Hgl—f3 Hb8—c6 9. Vdl—e2 Vb6—c7
5. c2—c3 f 7 — f6 10. d3—d4 Yc7-b6
6. Ff l—d3 Hg8—h6 11. Ve2—e3 Fc8—d7
7. Fd3—c2 Vd8—b6 sötét jobban áll.

IL változat,

2. d2—d4 g7—g64#; 5. Ff l— d3 b7—b6
3. Fel—e3 Ff8—g7 6. Hgl—e2 Fc8—b7J

4. Hbl—d2 Hg8—e7 7. 0 — 0 d7-d6

1 Nevét részint a franczia mesterek után nyerte, kik előszere-
tettel használták, részint azon izenetes játszmától, melyet a párisi
kör 1842-ben, ily kezdettel, a londoni ellen nyert. (Lásd a minta-
játszmák között 67. szám alatt.)

« Sokkal jobb d2—d4.
3 e-1—e5 — mint a következő változatból kitűnik — nem

«ló'nyös.
« Figyelemre méltó újítás.
» Ez a változat a FiancAeíío-inegnyitás egyik változatára

hasonlít.
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8 c2-c3 Hb8-d7 10, f2-f4 d6-d5
9. Vdl-b3 0 - - 0 11. e4-e5 Ba8~b8«

egyenlő játékkal.

B)
2 d7—d5! 7. Hbl—c'a a) c7—c6
3/ô4—d5:I 66—d5: 8. Fcl-g5 h.7—h6
4.Hgl-f3 Hg8-f6 9.Fg5-h4 Fc8-g4
5. Ffl—d3 Ff8-d6 10. h2—h3 Fg4— f3:
6< 0 — 0 0 — 0 11. Vdl—f3: Hb8—d7

a játszma egyenlő.

a)
7. h2—h3 Hb8—c6 12. Fh4—g3 Fd6—g3:
8. c2—c4 d5—c4: 13. f2-g3: Hf6—e4
9. Fd3—c4: Fc8—f5 14. d4—d5 Hc6—a5

10. Fcl—g5 h7—h6 15. Hf3—e5 He4—g3:
11. Fg5—h4 g7—g5 16. Bfl—f3 Vd8—d6 •

sötét egy gyaloggal erősebb.

Szicziliai megnyitás.

1. e2—e4 c7—c5
C7—c5 húzás egyik legbiztosabb védelme a másod-

húzónak, annjTira, hogy némely szerző hajlandó annak
•e7—e5 fölött előnyt adni, mivel a középnek világos részé-
ről való elfoglalását lehetetlenné teszi. — Hátránya, hogy
a sötét tábor d vonala rendszerint gyenge s ekkép a sötétre
könnyen veszélyessé válható rohamokra nyílik alkalom.

Főbb változatai:

L
1. e2—e4 c7 -c5 3. Hgl—f3 e7—e6
2. 12—f4* Hb8—c6 4. Ff l—e2! 2 d7—d5

• c7—c5 előkészítésére.
1 Nem előnyös lépés és már a Mac Donnell és Labourdonnais

között folytatott játszmákban is (1834) ilyennek ismerték föl.
• A futárnak nincs jobb lépése és mégis szükséges, hogy lépjen

a 0—0 előkészítése végett.
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5. d2—d3 d5—e4: 8. Hbl—c3 Fc8—d7
6. d3—e4: Vd8—dlf 9. Fcl—e3 0—0—o
7. Fe2-dl: Hg8-f6 egyenlő játék.

IL
\. e2—e4 c7—c5 7. Fg5—h4 He7—g6
2. F f l — C 4 8 e7—e6! 8. Fh4—g3 Ff8-d6
3. Hbl—c3 Hb8—c6 9. Hgl—h3 o — 0
4. d2—d3 a7—a6 10. 0 — 0 * f 7—fô
5. a2—a4 Hg8—e7 11. f2—f4 és világos-
6. Fcl—g5! Vd8—c7 nak jó játéka van.

III. (Szén-féle változat.)

1. e2-e4 c7 —cö 8. Vd6—g3 Hg8—f6T

2. d2—d4 c5—d4: 9. Hbl—c3 d7—d5
3. Hgl—f3B e7—e6 10. e4—e5! Hf6-h5
4. Hf3-d4: Hb8—c6 11. Vg3—f3 g7-g6
5. Hd4—b5« a7-a6 12. g2—g4 Hc6—e5:»
6. Hb5—d6f Ff8—d6: 13. Vf 3—e2 világos két
7. Vdl—d6: Vd8—e7 gyalogjáért egy tisztet nyer

és jobban áll.

IV.
1. 62—64 c7—c5 7. 64—d5: e6—d5:
2. Hgl-f3! el—eGA) 8. 0 — 0 Ff8-d6
3. d2—d4 c5—d4: 9. h2—h3 h7—b.6
4. Hf3—d4: Hg8—f6! 10. c2—c4 0 — 0
5. Ffl—d3 Hb8—c6 11. Hbl—c3 egyenlő
6. Fcl—e3 d7—d5! hadállással.

8 Anderssen szerint legjobb lépés ; de 2. Hgl—f3-mat vagy
d2—d4-et átalánosan és joggal erősebbnek tartják.

* Ha most s. a g3F-t ütné, a h. gyaloggal kellene azt visszaütni.
6 így léphetett volna már a 2. húzásnál is.
• Szén J. találta fel ezt a húzást s először 1851-ben Anderssen

ellen — kedvező sikerrel — használta. (Lásd a 69. számú minta-
játszmát.)

t f?_f5 jobb.
8 Hh5—g7-re VfS—fő vil. előnyére következik.
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A)
2 g7—96 10 9. He4—c5: d7-d5 lß

3.Hbl-c3 Ff8-g7 10. Fc4—b5 Vd8-b6
4. Ffl—c4 Hg8-f6 11. Hc5—a4 Vb6-a5
5. e4—e5 Hf6—g8" 12. d2-d4 Hh6—f 5
6. o — O Hb8—c6 13. c2—c3 Fc8—d7
7. Vdl—e2 Hg8—b.6 14. Fb5—c6: Fd7—c6:
8. Hc3—e4! 0 — o a játszma ki van egyenlítve.

Ind vagy görög megnyitás.
(Fianchetto.)

Szabálytalan, de helyes megnyitás, mely akkor szár-
mazik, ha e2—e4 első lépés után sötét 1. b7—b6 (Fian-
chetto di Donna), vagy g7—g6 (Fianchetto de Re) gya-
loglépéssel válaszol. Lépésinek az a czélja, hogy előbbi
esetben 2. Fc8—b7, az utóbbiban 2. Ff8—g7 futárhúzások
történhessenek.

L Változat.

1. e2—e4 b7—b6 7. Hbl—d2 c5—d4:
2. d2—d4 Fc8—b7 8. c3—d4: Ff8—b4
3. Ff l—d313 e7—e6! 9. 0 — 0 Fb4—d2:
4. Hgl—h3 c7—c5 14 10. Vdl—d2: Hc6—e7
5. c2—c3 Hb8—c6 11. f2—f3 He7—g6
6. Fel—e3! Hg8—f 6 12. Bal—cl 0 — 0

egyenlő játékkal.

//. Változat.

1. e2—e4 g7—96 3. Hgl—f 3 e7—e6
2. d2-d4 Ff8-g7 4. Ff l—d3 Hg8—e7

10 Ujabb időbeli mesterektől divatba hozott válasz.
11 5. Hf6—g4 nem ajánlható 6. Fc4—í7 f miatt.
11 Löwenthal d7—dG lépést jobbnak tartja.
" A Fianchetto ellenében igen helyes a futároknak a középen

való elhelyezése (03, e3 pontokon).
u Előbb vagy utóbb szükséges lépés.

MÁRKI : X SAKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 10
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5. Fel—e3 d7—d5 7. Vdl-d2 c7—c5
6. Hbl—c3! 0 — 0 a hadállás egyenlő.

III. Változat
1. e2—e4 b7—b6 6. Fel—e3 Hb8—d7
2. d2—d4 Fc8—b7 7. c2—c4 e7—e6
3. Ff l—d3 g7—g6 8. Hbl—c3 Hg8— e7
4. f2—f4 Ff8—g7 9. Vdl—e2 0 — 0
5. Hgl—f 3 d7—d6 10. 0 — 0 — 0 és világos

jobban ki van fejlődve.

Szabálytalan megnyitások.

Szabálytalanak nevezhető minden, igen nagyszámú
megnyitás, mely az eddigiektől különbözik. Változataikat
felsorolni lehetetlen lévén, itt mutatványul csak néhányat
közlünk. (Példák a mintajátszmák között.)

L Változat. (Berlini megnyitás.)
1. e2-e4 d7—dS1 5. Fel—f4 e7—e6
2. e4—d5: Vd8—d5: A) 6. a2—a3 Va5—b6
3. Hbl—c3! Vd5—a5 * 7. Hgl—f 3 Hg8—f 6
4. d2—d4 c7—c6 8. Ff l—d3 világosnak

jobb játéka van.

4>
2 Hg8—f6! 8. Hf3—e5 Vd8-d4
3. Ff l—b5f Fc8—d7 9. Vdl—g4: Vd4—e5f
4. Fb5—c4! b7—b5 10. Kel—f l f 7—f 5
5. Fc4—b3 Fd7—g4 11. Vg4—f3 Ve5—e2f
6. Hgl-f3 Hf6—d5 12. Vf3—e2: Hc3-e2:
7. Hbl—c3 Hd5—b3: 13. Kf l—e2: e7—e5

a játszma egyenlő.

1 Nem ajánlható. Sötét e lépése miatt több tempót veszít.
• Legjobb Vd5—d8. (Vdö—eöf rósz.)
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IL Változat.

l a2-a3» e7-e5 7. Ffl-e2 0-0
2. C2-C4! Hg8-f6 8. d2-d4 Hd5-c3:
3 Hbl-c3 d7-d5! 9. b2-c3: e5-e4
4 c4-d5: Hf6-d5: 10. Hf3-d2 f7-f5
5. e2-e3 Fc8-e6 H. f2-f4 sat.
6. Hgl-f 3 Ff 8-d6 egyenlő játékkal.

III. Változat.
1. c2-c4 c7—c5* 6. Hgl-f3 e7—e5
2. f 2 _f4 f7—f5 7. Fel—d2 Vd8-e7
3. d2—d3 Hg8—f 6 8. a2—a3 g7-g6
4,Hbl-c3 d7-d6 9. g2-g3 Ff 8— g7
5 e2-e4 Hb8—c6 sat. egyenlő játék.

IV. Váltogat.
1. f2-H f7-f5 6 4. Ff l—e2 Ff8—e7
2. Hgl—f 3 Hg8—f 6 5. 0 0 0 — 0
3. e2 -e3 e7—e6 egyenlő játék. sat.

Itt csak futólag említjük a bécsi 1. e2—e4 e7—e5,
2. Hbl—c3 ; a hollandi megnyitást: 1. d2—d4
f7—fö, s From cselét: 1. f2—f4 e7— e5, melyekre a 72.,
80, ill. 75. számú mintajátszmák szolgálnak példákúl.

1 Ezt a sajátságos húzást először Auderssen tette Morphy
ellen folytatott néhány verseuyjátszmájában. Czélja volt, hogy a követ-
kező húzásnál, mint játszinakezdő fontos időnyeréssel, a szicziliai véde-
lembe menjen át.

« Sokkal jobb, mint e7—e5.
» Anderssen ezt a lépést, mint 1. f2—f4-re leghelyesebb választ

ajánlja ; 1. d7—d5 is jó. Kevésbbé ajánlható From (dán mester) csele
e7—e5. (Lásd VI. R. 75. számú játszmát.)

10*
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HABMADIK KÉSZ.

V É G J Á T É K O K .

A sakk-elméletnek a megnyitásoknál nem kisebb fon-
tosságú része a végjátékok (Spielendungen, Endspiele) tana.
Alatta a játszmának azt a részét értjük, midőn a bábok,
különösen a tisztek kölcsönös lecserélése után a sakktáb-
lán csak egy, vagy egynébány báb marad fönn. A végjá-
tékok ismeretének fontossága szembeötlő, ha meggondoljuk,
hogy a játszma megnyitásával és folytatásával (derekán)
nyert előnyt egyedül a végjáték helyes vezetésével bizto-
síthatni, s hogy az addig elért sikert az ebben elkövetett
egyetlen hibás lépés is megsemmisítheti. Sőt helyes isme-
retök nélkül a játékos még a játszma derekán sem halad-
hat biztosan; mert legtöbb esetben az ott előforduló ter-
veknek már a végjátékra is irányozva kell lenniök. P. o.
jöhet s jön is elő hadállás, melyben, helyes terv mellett,
ha a gyaloghadállás egyik részen kedvezőbb, ez a fél az
összes tisztek lecserélését kierőszakolhatja s ennek meg-
történte után gyalogjaival nyer.1

Lehetetlen azonban a végjátékok minden változatát
feltüntetni ; épen oly lehetetlen, mint a megnyitásokból
származó különféle játszmák derekán előforduló combina-
tiókat bemutatni. — A jelesebb szerzők átalánosan elfoga-
dott tanmódja nyomán tehát fejezetenkint röviden tárgyal-
juk a bábok egyes nemeinek egymás és a király ellen va!6

1 Midőn a játszmát az ellenfél helyes ellenjátéka miatt annak
derekán megnyerni nem lehet, a legfőbb terv legyen a bábok oly
módon váló kölcsönös lecserélése, hogy előnyt az ennek megtörténte
után előidézendő hadállás, vagy a meghagyandó bábok szám- vagy
rninfteágbeli túlsúlya következtében lehessen nyerni. Tanulságos err&
i ' ú / . v e a 10. számú játszma záróhadállása.
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működése rendszerét, hogy a kezdő, hasonló helyzetekben
megtalálhassa helyes működésére a szükséges alapot és
hogy nyert elméleti ismereteit érvényesíthesse.

ELSŐ KÖNYV.
; •

I. FEJEZET.

A k i r á l y és v e z é r a k i r á l y e l len.

A vezérével egyedül maradt király a tábor nélkül
való ellenkirályt könnyen és rövid idő alatt mattá teheti.
Ennek elérése végett az ellenkirályt a tábla szélére kell
szorítani; mert mát csak ott. de itt aztán bármely előre
kijelölt koczkán adható. Maga a vezér is képes — királya
segélye nélkül — az ellenkirályt valamelyik szélső kocz-
kára űzni, de matot adni képtelen.

P é l d á k .

L

MMÍÉ „„ f̂lOSĵ H wEá.•

:
Világos indul és 3. lépésre matot ad.

1. Kc5—b6 Kd7—d8 3. Ve5—c7 (h8 vagy e8 $
2. Kb6—c6 Kd8—c8
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IL

í&w/.W.^ Í&//S/M1. r ^^^mMiím v,'m////iy.(

ÉiÉI KP-r'̂ ä^^Äia)r/

ÍÍía.v//, fmá.,, /

wízám.. t K-/M^M.Y *̂ wwxíMy v fáwmw.

ymwm, / WK&90K mwzfjíy. r wUi/U.

*ÉÜ;̂  KOMM. "VPmtí. wjmŰ...

Követelmény : A sötét királyt al-eu kell mattá, tenni.

1. Ve5—el Kd3—c2
2. Kc5—c4 Kc2—b2
3. Vei—c3f Kb2—tä A) 3 Kb2—bl
4. Vc3—b4 Ka2—ál 4. Vb3—d2 Kbl-al
5. Kc4—b3 Kai—bl 5. Kc4—b3 Kai—bl
6. Vb4—d2 Kbl—ál 6. Vd2—c2f Kbl—ál
7. Vd2—a2: vagy b2, v. cl)$ 7. V — mint előbb $

Gyakorlatúi szolgáljanak még a következő példák:
m. Vil. Kai. Ya2. - Sőt. Kh8.

A sötét királyt a világos vezér, királya segélye nél-
kül űzze a7-re.

IV. Ugyanezen hadállásban a sötét királyt hl-en kell
mattá tenni.

Óvakodjunk attól, hogy pattá tegyük az ellenkirályt,
a mi pedig vigyázatlanságból könnyen megtörténhetik.
P. o. álljon a sötét király a8-on; a világos király al-en;
vezére pedig c2-n. Ha a világos vezér c2-ről c7-re lép,
patot ad s a játszma döntetlen.
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H. FEJEZET.

Király és bástya — király ellen.

Ily esetben is az előbbi fejezetben kimutatott hadar-
gás szerint kell eljárni. Az ellenkirályt t. i. szorítsuk a
tábla szélére, hol aztán a saját királyunkat állítjuk vele
szembe s a bástya ily hadállásban ad sakkot és inatot.

'.-Má^,"M^v/^^iáaVil. indul s 3-ik lépésre
matnt mond vzMfim. xfwotâ.matot mond. _ _

l.Keö-eö Ke8-d84> ííxy/Kw. '.tíKKíM. '.•Mí'M'/%.
2. Be2—c2 Kd8—e8
3-BC2-C8Í •! •• |

.. émá. ^̂
4> f»

l Ke8—f 8 mt/^'WW^
2. Be2-g2 Kf8-e8 ; M fii
3. Bg2-g8 $ ^ ^ í

. , táwM. -Mmû \

II. Világos. Kc3. Bh3. — Sötét. Kd5.

1. Bh3—e3 Kd5—c5 8. Bc5—c6 Kb7—b8
2. Be3—e5 f Kc5—d6 9. Bc6—b6f Kb8—c8
3. Kc3—d4 Kd6- c6 10. Bb6—bl-ig bárhová,
4. Be5~d5 Kc6—b6 (mely tempó idő húzás)
5. Bd5-c5 Kb6-b7 11 Kc8-d8
6. Kd4—d5 Kb7—b6 12. B—b8$
7. Kd5~d6 Kb6—b7

Ily módon, melyet a gyakorlatból legjobban lehet
megtanulni, mát (legíblebb 15 lépés alatt) még a világosra
legkedvezőtlenebb hadállásból is adható.
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G y a k o r l a t ú i :

III. Vil. Kel. Bal. Sőt. Khl.
Világos 4. lépésre h2-őn tegye mattá sötétet.

IV. Vil. Kf3. Bb3. - Sőt. Kd5.
ti

a6-on adassék mát.

V. Vil. Ke5. Be4. - Sőt. Ke7.
A sötét királyt először e8, azután (ismét a fenti

hadállásból) e l-én kell mattá tenni.
t

m. FEJEZET.

Király és két futár — király ellen.

Hogy a két futárral matot adhassunk, az ellenkirályt
a négy sarokkoczka (ál, hl. a8, h8) valamelyikébe kell űzni.

I.

.
:

Mmt/Ű!' <-M//s%y. ^̂  íMmítív. éy/mw/t.wm \ n w^ '• ̂'•••:"?4%%&. •''••/:mt W///Á m*M

19ÉÉ ma Wm Hä^
'• e ÜP

ÉÉ WÈ. Wá .m. m m MÍH ff« íiA

i^^^L——l^^í . ^/-M^ ï-'^-A ^

1. Fe4—d5 Kd7—e7 3. Fd5—g8 Kd7—e7
2. Pc3—g7 Ke7—d7 4. Kc5—c6 Ke7—e8
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5. Kc6—d6 Ke8—d8 10. Kc6—b6 » Kb8—a8
6. Fg8—f7 Kd8—c8 11.FÍ6—e7a Ka8-b8
7.Kd6-c6 Kc8-d8 12. Fe7-d6f Kb8-a8
8. Fg7—f 6 f Kd8—C8 13. Fe6 - d5 $
9. Ff7—e6f Kc8-b8

Sötét helylyel-közzel az előbb adottakon kívül inas
lépésekkel is válaszolhat, de ezekre szintén könnyű a fele-
let, ha ragaszkodunk az előbb megmutatott rendszerhez.

IL Vil. Kai. Fbl és cl. - Sőt. Kh8.
A sötét király h8-on, hol jelenleg is áll, teendő mattá.

III. Vil. Kel. Fal és hl. Sőt. Ke8.
A sötét királyt a 8-ra kell űzni s ott mattá tenni.

IV. FEJEZET.

Király, huszárral és futárral — király ellen.
Ez a mát már nehezebb az előbbieknél. Hogy végre-

hajtható legyen, az ellenkirályt a futár színének megfe-
lelő sarokkoczkára kell űzni; a huszárnak pedig a futáré-
val ellenkező színű koczkákat kell megszállania.

Tekintsük meg a következő hadállást:

L

VS/r/MM.. , f {'.///Z.ÍV. '.&//!/$. '.M//Í',Á4.

war/rsfffi™™^-»,, ..,}$/&$. WZTJZaí Ï.ÎÎMW.wm /a wm

fc'/j'V'-jW '*/.'•'•£/'/•% fV///S/ '$• YS/ J •/%<Mtiú
1 A királynak, inidőu két futárjával akar matot adni, mindig

hasonló helyzetet kell az ellenkirálylyal szemben (tehát ettől huszár-
ugrás alakbau) elfoglalnia.

' Vagy a d8-h4 vonalon bárhova (időhúzás).
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• Itt az eljárás következő:
A h8-on álló királyt a8-ra kell űzui. E czélból a vil.

király folytonosan a 6-os vízirányos vonalon (f6-tól b6-ig)
fog haladni; a vil. futár királyának jobbján — néhány
időhúzás mellett; a huszár pedig az 5-ös vonal egy-egy
pontjárói fog a 7-ik vonalra sakkadással ugrani s innét
vissza királyától baloldalt az 5-ik sorba.

Tehát gyakorlatilag megfejtve:
1. Hg5—f7f Kh8—g8 10. Fg6-h5 Kc8—d8
2. Ff5—d3» Kg8—f8 11. Hc5-b7f Kd8-c8
3. Fd3—h7 Kf8—e8 12. Kd6-c6 Kc8-b8
4. Hf7—e5 Ke8—f8A) 13. Kc6—b6 Kb8-c8
5. He5—d7f Kf8—e8 14. Fh5-g4f Kc8—b8
6. Kf6-e6 Ke8—d8 15. Hb7-c5 Kb8-a8
7. Ke6—d6 Kd8—e8 16. Fg4—h3 Ka8—b8
8. Fh7—g6f Ke8-d8 17. Hc5—a6f Kb8-a8
9. Hd7—c5 Kd8—c8 18. Fh3—g2$

A)
4 Ke8-d8 15. Kc7—b6 Ka8-b8
5. Kf6-e6 Kd8—c7 16. Hc5—a6f Kb8-a8
6. He5-d7 Kc7—c6 17. Fg3-f3$
7. Fh7—d.3 Kc6-c7
8. Fd3—e4 Kc7-d8#; %)
9. Ke6—d6 Kd8—c84 8 Kc7—c8

10. Fe4-f3 Kc8-d8 9. Ke6—d6 Kc8-d8
11. Ff3— h5 Kd8-c8 10. Fe4—g6 Kd8~c8
12. Hd7—c5 Kc8—b8 11. Hd7—c5 sat., mint
13. Fh5—g4 Kb8—a7 az első változat 11-ik lépése
14. Kd6—c7 Ka7—a8 után megmutattuk.

II. (Szerzőtől.)

Világos indul és 4. lépésre matot mond.
(Lásd a következő ábrát.)

» Időhúzás.
* Kd8—e8-ra 10. Fe4—g6 f következik.
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-:b::y:':vAiá
iáÉJí î /A„

ÜP Pl üli
A

w/mßt. .„. mwx-/'.. '/M//,:-*:. , Wifiim.

'/',?ym!Ífc. '///M'//////. '/M//S/M v.'íi/faw.

• ' ü P P • '
r p wmáy fám «!
WMÏÏÈÛ ítfyŰw. ewA-A y»m$.
\ v^k Wé IÄ üi

^̂ p ^Ä p̂„ Wm.v y ^?S.r/f// mm ^Má.

^'ù. indul és 4. lépésre matot ad.

1. Fbl— f 5 Ka8—a7 3. Fc8—b7f Ka8—a7
2. Ff5-c8 Ka7—a8 4. Ha3—b5$

V. FEJEZET.

A király és huszárjai — a király ellen.

Á. király és egy, sőt két huszárja az egyedül álló
ellenkirályt — ennek hibátlan játéka mellett — mattá
nem teheti. Azonban kierőszakolható, ha a sőt. királynak
még - - legalább egy - gyalogja is van, mely a pat-állást
elkerülhetővé teszi; vagy a sőt. király útját elzárja.

I. Vil. Kf2. Hd2. - Sőt. Khl. gy. h3.
V. lép. és 2. lépésre matot mond.

1. Hd2-fl h3-h2 2. Hfl—g3$

II. Lolli.
Vil. Kf6. He5 és f3. - Sőt. Kh6. gy. h7.

Vil. 3. lépésre matot mond.
l.Heö—g4f Kh6-h5 3. Hg4-f6$
2. Kf6-f5 h.7—h6
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III. (Szor/ötöl. 1871.)

~WÍffi~ni|lt^~~~W§^~~'j&%^\

.

WÉ4/.yf/ f/ vijjmv w$E.y . mim.,, ,

*////////u.y/f ^ 'Ű:ŰÚM>.Y ''.%,/%%.yf fáíMM

VEtífá.,,,^, WÍÚ$.yff, '.ŰŰáA^ Wiám.^

im Um im w6'M/A'M! <M//Ï.% {/{?/>'/%/. '.MÍá.W.

WÊ Wi> ?• WM•H M dH ÄWmm a/?//M VmfM WwM

al ÉB Pll M l
Vil. 4. lépésre matot mond.

1. Hb6—a4 b5—a4: 3. Kc2—cl a3-a2
2. Kcl—c2 a4-a3 4. Hb4—c2$

I V . Mendheim.
Vil. Kd2. Ha3 es b l . Söt. Kai. gy. b2.

Világos 5. lépésre matot mond.

1. Kd2—c3 Kai—a2 4. Hbl —c3f Ka2—ál
2. Kc3-b4 Ka2-al 5. Ha3—c2$
3. Kb4—a4 Kai—a2

VI. FEJEZET.

Király és gyalog — király ellen.

Ha az egyik részen király és egy gyalog maradt, a
nyerés attól függ, képes-e az ellenkirály az úgynevezett
ellenállást (oppositio) megtartani és ekként a gyalog beme-
netelét meghiúsítani, Miben áll az ellenállás ? felvilágosítja
a következő példa:
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L
y/wW' '$"'%<$' y'fi'ffifr '/fffißfi'
WJEir.. ßEJVy ,,, lES^ wiíé.r

***

Kít//.'/a& YM//M'/.. _ YsXm's.w. w/////////,, v ...

fegj l»

Itt a két király egyenes vonalon, egymástól páratlan
számú koczkaköz-távolságban — szemben áll s ezt a hely-
zetét a másiknak bármely mozdulatára folytonosan meg-
tartani igyekszik. * Ha például a vil. király d2-re lép, sőt.
Ke4—d4-gyel válaszol; Ke2—f2-re, s. Ke4—f4; Ke2—el-re,
s. Ke4—e3 stb. következvén, úgy, hogy e miatt erőszakolva
át nem törhet sem az egyik, sem a másik a közbeeső
vonalon (itt a3—h3). Ezt nevezik ellenállásnak.

Főfontosságú a gyalogjátéknál, azért említjük ezen a
helyen. Kisérjük csak figyelemmel a néhány következő,
valamint azokat a később előforduló példákat, hol gyalogok
szerepelnek s meg fogunk róla győződni, hogy a gyalog-
végjátékoknál a királyok ellenállásának döntő befolyása van.

H. Vil. Ke5. gy. d5. - Sőt. Ke7.

Ebben a hadállásban a sőt. király ellenáll, és ha vil.
lép először, azt mégis tarthatja-, p. o.
1. dó—de f Ke7—d7. Egyedfíl helyes lépése s.-nek; min-
deu egyéb húzásra (a következő lépésnél) elvesztené az
ellenállást és vele a játszmát (vagyis a d. gy. vezérré
mehetne.)

1 A páratlan koczkaköz döntő. P. ha a süt. király a fent közölt
ibráu e6-on vagy e8-on állana is, (közben 8 s illetőleg 5 koczkával) az
ellenállást megtarthatná.
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2. KeB—d5 Kd7—á8\A) 4. d6-d7f K—d8
3. Kd5 —e6(v.c6)Kd8—e8(c8) és sötét feltartóztatván az

ellengyalogot, döntetlenné teszi a játékot. (Ke6 —d6 lépésre
sőt. pat.)

^2 Kd7—e8 (c8) rósz.
3. Kd5—e6 (c6) K(e8 v. c8)—d8 (f8)
4. d6—d7 és nyer, mert a sőt. király

kénytelen mozdulni, mire a világos király a 7. sorba lép
(gyalogja mellé) s a következő lépésre gyalogját vezérré
(vagy bástyává) változtatja, melynek segélyével (mint az
1. és 2. fejezetekben láttuk) könnyen matot adhat.

Ebben a példában még egy rnás fontos szabály is
felvilágosítást nyer. Ha t. i. (az említett számbeli erőnél
király és egy gyalog — király ellen) a gyalog sakkadássd
ér az ellenfél 7. sorába (itt a7—h7 vonalra), ezt a gyalo-
got nem lehet bevinni vezérré, mert a szükséges időhúzást
megnyerni nem lehet s így a játszma döntetlen; de ha
sakk nélkül, — akkor a gyalog vezérré mehet.

III. Vil. Ke6. gy. e5. — Sőt. Ke8.
Ilyen hadállásban mindegy, akármelyik félt illeti az

első húzás, vil. nyer (a gyalog bevihető).

Ha világos lép először: A)
1. Ke6—d6 A) Ke8—d8 1. Ke6—f6 Ke8—f8
2. e5—e6 Kd8—e8 2. e5—e6 tetsz. sz.
3. e6—e7 (sakk nélkül) és nyer. 3. e6—e7 és nyer.

Ha sötét:
l Ke8-d8 (vagy f8)
2. Ke6—f 7 (vagy d7) és világos nyer.

IV. Vil. Ke5. gy. e4. — Sőt. Ke8.
Ha világos lép először — nyer; ha sötét, — akkor

döntetlenné teszi a játszmát.

1. Ke5—e6 és világos nyer.
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Ha sötét:
l Ke8—e7 (az egyetlen lépés, mely az ellen-

állást lehetővé teszi), és a játszma döntetlen.

Az imént előadott szabály alól, hogy t. i. a gyalog,
ha sakkadással ér a 7. mezőre, vezérré nem mehet, kivé-
telt képeznek a bástyavonalon levő gyalogok; mert ezek-
nél akár így, akár anélkül lép a gyalog a 7. sorba, —
vezérré nem mehet.

V. Vil. Kg5. gy. h6. — Sőt. Kg8.
1) Kg5— g6 Kg8—b.8 és a sőt. király feltartóztatja

a gyalogot; mert a h8 koczkát mindig hatalmában tart-
hatja és onnét ki nem űzhető.

Ha azonban az egyik félnek kettős gyalogja van
(mivel a szükséges időlépést megnyerheti), az egyik gya-
log vezérré mehet, ha sakkadással ér is a 7. koczkára.

VI.
p p $ M ~ V i l . nyer, bármelyik f é l h ú z

először.
..„„„.„/""""'í './/MZí.
IP !• b6—b7 Kb8—a7

2. Kc6-c7 és nyer.
Pafp' _pu HUP

; ; vagy:

! Kb8-c8
WM 2. b6-b7f Kc8-b8
űl^ 3. b4—b5 Kb8—a7

Ül 4> b7~~ ̂ V-t1 Ka7—b8:
5. Kc6—b6 Kb8—a8 A)

jjl 6. Kb6-c7 Ka8—a7
7. b5—b6f Ka7—a6(a8)

Wm 8. b6—b7 és nyer.
^%jg% ^KÍKít.^

1 Finom áldozat, melyet a játékos az ellenállás megnyerése
végett tesz.
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A)
5. . . . . . . Kb8—c8 7. b5 - b6 f sat. nyer.
6. Kb6—a? Kc8—c7

Érdekes a következő példa, hol sötét, ha először húz,
veszít; ellenben ha világos lép először, a játszma a két
gyalog túlsúlya mellett is döntetlen.

VIL Vil. Kh7. gy. h6 és 16. — Sőt. Kf7.
l Kf7— f 6 : A) 2. Kh7—g8 nyer.

A)
l Kf7—f 8 3. f 6—f7f Kg8—f8
2. Kh7-gS Kf8-g8 4. h6-h7 és v. nyer.

Ellenben, ha vil. lép először: Kh7—h8 (nincs más.
lépése), sötét nem üti az f6 gyalogot, hanem folytonosan
Kf7—f8, Kf8—f7 lépéseket teszi és vil. nem nyerhet.

Az ellenséges király ellenállását, ha két gyalog van,
gyakran az egyik gyalog feláldozásával lehet megtörni a
a másikat vezérré vinni.

VIII. Vil. Kf5. gy. g6. h7. — Sőt. Kh8.
1. Kf5 —e6 Kh8—g7 3. Ke6— f6 Kh8—g8
2. h7—h8V.fKg7-h8: 4. g6—g7 és nyer.

Ha a király a gyalogok háta mögött áll, az ellenál-
lást nehezebben lehet megsemmisíteni.

IX. Vil. Kd3. gy. d4. d5. - Sőt. Kd7.

A)
1. Kd3-e3 Kd7—e7 4) 1. Kd3-c3 Kd7—c7
2. Ke3—f4 Ke7—f6 2. Kc3—b4 Kc7-b6
3. Kí'4-e4 és nyer. 3. Kb4—c4 és nyer.

Ha vil. első lépésére sőt. Kd7—d6-tal felelne, vil.
Kd3—c4 (vagy e4) lépéssel semmisítené meg ellenállását
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Ha világosnak csak egy gyalogja van, a király pedig
a gyalog háta mögött áll, a gyalog nem mehet vezérré,
minthogy sötét az ellenállást fentarthatja.

X. Vil. Kd3. gy. d5. — Sőt. Kd7.
l.Kd3—d4 Kd7—d6(d8) 3. Kc4— c5 Kd7—c7
2. Kd4—c4 KdG—d7

és sötét ellenáll. Ezt vil. már első lépéseivel s a többivel
sem képes kezéből kiragadni.

.

MÁSODIK KÖNYV.

A vezér egyéb bábok ellen.

1. V e z é r — v e z é r e l l e n .

Ha a királyokon kívül mindenik félnek egy-egy vezére
maradt — kivéve néhány kedvezőtlen hadállást — a játszma
döntetlen (rendszerint örökös sakk, vagy a vezérek lecse-
rélése következtében).

Ily kedve'zőtlen hadállás a következő:

I. Mendheim.
Vil. Kc5. Vc4. - Sőt. Kd7. Va8.

mert, ha világos lép először, nyernie kell.
1. Vc4— f7f Kd7—c8 3. Ve8—d7f Kb7—b8
2. Vf7—e8f Kc8—b7 4. Kc5—b5 s a követ-

kező lépésre Vd7—d8 (vagy b7)§

Többnyire döntetlen a játszma akkor is, ha valamelyik
félnek még egy gyalogja is van.

i i . Philidor.
Vil. Kb5. Vc4. Sőt. Kg2 Vd6. gy. f3.

1 f3—f2 3. Vg4—e4f Kg2—gl
2. Vc4—g4f Vd6—g3 4. Ve4-d4» Kgl— h.2

1 Hogy az f. gyalog fl-en vezérré ne legyen.
M Á K K i : A SAKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. H
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5. Vd4—b8f Vg3—h3 7. Ve5—g5f Vh3-ga
. 6. Vh8—e5f Kh2—gl 8. Vg5-e3 remis.

III. Lewis.

Vil. Kh6. Va2. - Sot. Kd2. Vd3. gy. c2.
Ebben a hadállásban nyerni fog sötét.

. 1. Vd3—b5» 3..Va2—alf c2—él V.
2. Kh6—g6 Kd2—dl és nyer.

Érdekes a következő példa, hol az egyes vezér két
ellen vezér ellen is kicsikarja a remist.

IV. LolH.
Vil. Ka5. Vdl. — Sőt. Khl. Vh2. és gl.

1. Vdl — f3f Vh2—g2 3. Vh5—dl f és igy to-
2. Vf3—h5f Vgl—Ii2 vább örökös sakk.

II. FEJEZET.

Vezér — gyalog ellen.

Az az általános elv, bogy a sakkjátéknál legtöbb
súlyt — ellentétben a számbeli túlerővel — a helyzet minő-
ségére kell fektetni, fényesen igazolódik némely gyalog-
végjátéknál, hol a leggyöngébb báb gyakran képes még
a vezér ellen' is döntetlenné tenni a játszmát, két báb
pedig néha még nyerhet is.

I. Vil. Ka3. VfG. — Sőt. Kg2. gy. f2.

1.VÍ6—g5f Kg2—h2.(hl) 3. Vh4—g3f Kgl—hl
2. Vg5—h4f Kh2-gl sat.

mert az f2 gy. — a fenyegető pat miatt — nem üthető,
ha pedig vil. folytonosan sakkot nem ad, vezérré megy.

IL Vil. Ka8. gy. b7. c7. Sőt. Ka5. Vb2.

Bármelyik fél húz, vil. nyerni fog.
!.. . . . . . Vb2—h8f 2. f2~fl V. és nyer.

* Hogy a vil. vezér sakkot sehol se adhasson.
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Ezeknek a hetedik ellenséges vonalra haladt gyalo-
goknak ereje azonban csakis a bástya- és futárgyalogok-
nál nyilvánul; a többi a vezér ellen veszít. De itt is
vannak kivételek.

Míg például a következő állásnál:
III. Vil. Kh3. Va3. — Sőt. Kbl. gy. a2.

vil. nem nyerhet p. o.
1. Va3—b3f Kbl—ál 2. Yb3—a3 Kai—bl stb.,

addig az alábbi, fölötte tanulságos péídákban ha elő-
ször léphet, mindig világost illeti a győzelem, ha .sötétnek
bástya- vagy futárgyalogjai vannak is.

IV. Lolli.

Vil. Kg4. Vg3. - Sőt. Kdl. gy. c2.
1. Vg3—b3 Kdl—d2 4. Kf3—e4 Kd2—dl
2. Vb3—b2 i Kd2—dl 5. Ke4—d3 és nyer.
3. Kgi—f3 Kdl—d2*

V. Vil. Ka7. Vb7. — Sőt. Kai. gy. a2.
1. Ka7—b6 Kai—b2 4. Kc5—b4 a2-al.K
2. Kb6—c5f Kb2-c2» 5. Kb4—b3 és nyer,
3. Vb7—g2 f Kc2—bl «

A nem bástya- és futárgyalogok mindig veszítnek.

VI. Philidor.
Vil. Kd5. Vc8. - Sőt. Kf2. gy. e2.

1. Vc8—fő f Kf2—g2 6. Kd5—e4 Kel—d2
2. Vf5-e4f Kg2—f2 7. Vf 3—d3f Kd2—el
3. Ve4-f4f Kf2-g2 8. Ke4-f3 Kel—fi
4. Vf4-e3 Kg2-fl 9. Vd3-e2f s a követ-
5. Ve3—fsf Kfl-el kfző lépésre g2-ó'n§

1 Világosnak mindkét lépése a gyalog bemenetelének meggát-
lására czéloz.

• Nyilvánvaló, hogy c2—cl. V. lépésre Vb'2—e2 ± következnék.
' Kb2-al után Kc5-b4 jön.
4 Kc2-b3-ra Vg2-g7, majd Vg7-al húzással válaszolnának

11*
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III. FEJEZET.

1. A vezér két bástya ellen.
A két bástya, — főleg a végjátékoknál5 — a vezér-

nél valamivel erősebb ugyan, ez utóbbi, mozgékonyabb
menetmódjánál fogva, örökös sakk következtében rendsze-
rint mégis döntetlenné teszi a játszmát. A kivételek közöl
álljon itt a következő példa:

I. Centurini.
Vil. Kgl . B(j2. és h2. — Sőt. Kai. Va8.

1. Bh2—hl Va8—b8 3. Kí'2—e3f Kb2—c3
2. Kgl —f2f Kai—b2 4. Bhl-clf és nyer.

II. Hzerrzötöl.

0B Hm Wm WmwmMy ?Míi&. jj&$8mY wmw.r

fl| flíW&míí %%7/íM. 'u'/faM Wmmm m m m -
y f / iSíy Wmy f/ Í^áv/ sjwlá
''X'//Mvtf% y^/^n v(fcwy/& Y/f4'//'/'&{%,/j»M íZ%?/wíx f v.íy/M'í., / tÁíy/y/.w.y

/%m
^T ^3fy Mf/ía. ''ÊJÎU.

1. Bc2—b2 f Kb4 tetszéssz. 3. Bb2—c2 f és vil. nyer.
2. Bc8—a8f Vd5-a8:

2. Vezér egy bástya ellen.
Egy bástya ellen szabályszerint nyer a vezér; de itt

is vannak kivételek; p. o.

L Vil. Kf3. Ve3. — Sőt. Kfl. Bg8.
* A játék elején a vezér használhatóbb.
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Ha sötét húz először, döntetlenné teszi a játszmát
Bg8—g3f lépéssel; mert ha a vil. király üti a bástyát
sőt. pat; ha pedig nem, a vezér elvész.

A nyerés többnyire úgy történik, hogy a vezér sakk-
adással támadja meg a királyt és bástyát, vagy esetleg
emezt leköti és a királylyal annyira közelít, hogy a bástya
meg nem menekülhet. Legkedvezőtlenebb a bástya állása,
ha királyától távol van.

U. Sz.... (1871.)

Vil. Kh5. Vgl. - Sőt. Kf7. Ba7.
l.Vdl—d5f K f 7 — f 8 A) A)
2. Vd5—c5f Ba7-e7 l Kf7—e8
3. Kh5—g6 és nyer. 2. Vd5—g8 f Ke8 tetsz. sz.

3. Vg8—g7f és nyer.

De ha az ellenséges bástyát egy gyalog is támo-
gatja — a nyerés nehezebb, sőt sokszor lehetetlen.

*

III. Pliilidor.

Vil. Kd8. Be6. gy. d7. - Sőt. Kd5. Vb3.
1. Vb3—b8f Kd8-e7 3. Kd5—e5 Bc6—e6f
2. Vb8—g8 Be6—c6 4. Ke5—d5

döntetlen, minthogy a vil. király a 6-ik vonalon át nem
törhet, az ellenséges bábokat pedig egymástól el nem
távolíthatni.

Kivétel a bástyagyalog; mert ez veszítne hasonló
hadállásban.

IY. Phllidor.
Vil. Ka5. Ve5. - Sőt. Ka8. Bb6. gy, a7.

1. Ve5—d5f Ka8—b8 4. Vc8-c6f Bb8—b7
2. Vd5-d7 Kb8-a8 » 5. Ka5—a6 és nyer.
3. Vd7-c8f Bh6—b8

1 Bb6—bl hiba volna Vd7—d5, majd g8f mia.tt.
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V. PhiUdor.

Vil. Kf4. Vd3. — Sot. Ke7. Be5. gy. d6.

Ebben a hadállásban világos kierőszakolhatja a remist.
Működési rendszere oda irányuljon, hogy a vil. király az
ellengyalog háta mögé kerülhessen, hogy így ez utóbbit
két oldalról lehessen támadni.

1. Vd3—h? f Ke7—&& A) 11. Vd2—d4 Kc6-d7B)
2. Vh7—c7 Be5—c5 12. Vd4—c4 Be5—c5«
3. Vc7—d8« Bc5—e5 13. Vc4-f7 Kd7—c6
4. Vd8—e8f Ke6—d5» 14. Kf6—e7 Bc5—e5f
5. Ve8—c8 Be5-e4f 15. Ke7-d8 Beő—c5
6. Kf4—f5 Be4—e5f 16. Vf7—d7f Kc6-d5
7. Kf5—f6 Be5 —e4* 17. Kd8—e7 Bc5 - c6
8. Vc8—f5f Be4—e5 18. Vd7-f5f Kd5_c4
9. Vf5—d3f Kd5—c5 19. Ke7—d7 Bc6-c5

10. Vd3—d2* Kc5—c6 20. Vf5—e4f és nyer.

A) B)
l Ke7—d8 11 Kc6—c7
2. Vh7— f 7 Be5—c5 12. Vd4—a4 Be5—c5
3. Vf7—e6 Kd8—c7 13. Va4—a7f Kc7~c6
4. Ve6—67 f Kc7—cGsat. 14. Kf6—e7 és nyer.

VI. Ponziani,

Vil. Ke2. Vc5. — Sőt. Ke8. Be6. gy. e3.

Sötét ebben a hadállásban döntetlenné teheti a játsz-
mát, ha bástyáját nem mozdítja, hanem csak a királylyal
mozdul felváltva hol a 7-ik, hol a 8-ik sorba.

• Ezt az állást kellett világosnak kinyernie, hogy királya
áttörhessen ; mert most sőt. kényszerül királyát gyalogja elé helyezni.

3 Ke6—f6-ra vil. Ve8—d7-el lelel s Kf4—g4-el átmegy az
5-dik soron.

« Kd5—d-t után Vc&—c6 következik.
5 Világos törekvése most az e vonalon átmenni, hogy a gyalo-

got, még egyszer megtámadhassa.
« Legjobb.
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Bástya és két gyalog, vagy bástya és egy könnyű
tiszt ellen a vezér nem nyerhet. Kivételes esetek az ellen-
fél kedvezőtlen helyzetei, mint p. o. a következő példában:

VIL Vil. Kel Vb l — Sőt. Kf8. Bc4. Fg7. gy. e7.
Világos lép és nyer.

1. Vbl—b8f Kf8—f7 2. Vb8 —b3 és.njer.

IV. FEJEZET.

Vezér két futár ellen.
A vezér két futár ellen csak akkor nyerhet, ha ezek

egymástól és királyuktól távol állanak.

I. Szerzőtől.

Vil. Kel. Val. - Sőt. Kf7. Fb6. és hl.
1. Val—a6 Fb6 tetsz. sz. 2. Va6—fi f és vil. nyeri

De ha a futárok királyuk fedezete alatt egymás mel-
lett állanak, a játszma döntetlen; mert ebben az esetben
az ellenkirályt távol tarthatják, a vezér pedig egymagá-
ban matot nem adhat.

II. Lolli.

'

íiá ÉM .• wWK%? %£%%& -**•* ÉÉffl

^^Wl/^Wf^^^^'wm

^^^mJ^^^mf^^^^ "
.

1. Va4—d7f Kg7—g8 A) 3. Kg4—f4 Fg6— h7
2.Vd7-e6f Kg8—g7 4. Ve6—d7f Kg7—g6 '

1 Vagy Kg7—g8, mi szintén jó.
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5. Vd7—e8fB;Kg6—g7 9. Vd7—e8f Kg6~-Ç7
6. Kf4-g4 Fh7—g6 10. Kg4-h5 Fh7-f5
7. Ve8—e6 Fg6—h7 11. Ve8-a4 Ff5-g6f
g. Ve6—d7 f Kg7—g6 döntetlen.

A) B)
l . - . . . . , Fg6—f7(inb.) 5. Kf4—g4 Fh7-g8
2. Kg4—f5 Ff6-c3 6. Vd7—f5 f Kg6-g7
3. Vd7—c7 Fc3—d2 7. Kg4—h5 Fg8—f7f
4. Vc7—g3 f Kg7—h7 8. Kh5—g4 Ff7-g6
5. Kf5—f 6 és vil. nyer. döntetlen.

V. FEJEZET.

Vezér két huszár ellen.
A régibb szerzők véleménye szerint a vezér két huszár

ellen győz. Ujabb időben azonban különösen Mendheim,
Van dér Lasa és Walker György vizsgálódásai kiderítet-
ték ennek a nézetnek hiányosságát; mert ha a két huszár
nem egymást védve (vagyis egymástól huszárugrásban),
hanem egymás mellett áll királya mellett, a játszma leg-
több esetben döntetlen. De van rá elég eset, hogy az előbb-
érintett helyzetben sem nyerhet a vezér.

L Vil. Kb6. Va4. — Sőt. Kb8. Ha7. és b7.
Sötét húz és kicsikarja a remist,

l Ha7—c8f 4. Kb5—b6 Kb8-c8
2. Kb6—c6 Hc8—e7f2 5. Va4—a7 Kc8—d8
3. Kc6—b5* Hb7~d6f< 6. Va7—c7f Kd8—e8

döntetlen.
II. Lolli.

Vil. Kh2. Va8. — Sőt. Kd4. Hc4. és e5.
Ezt a példát Lolli, olasz mester, mint sötétre vesz-

tes hadállást adta. Van dér Lasa azonban ezt a nézetet
megingatta, mint a következőkből kitűnik:

9 Hc8—a? f hibás volna Kc6—<15 válasz miatt.
11 Szükséges, mert Kc6—d7-re vü. vezérét vesztené.
* Hb7—d8-ra Va4—h4 nyer.
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LKh2-g3 Kd4-d3 A)
2. Va8-d5f Kd3-c3 4 Hd3-e5f
3. Kg3—f 4 He5—d3-f LolH j,uzàsai me\ym vil. nyer, 8
4. Kí'4—f3 Hd3 — \Í±\A) mely ennélfogva hibíls.

5. Vd5—dl Hc4-~d2f 5. Kf3—e4 Kc3—b3
6. Kf3—e2 Hd2—b3 6. Ke4—d4 Kb3—b4
7. Val—el f Kc3—c4 7. Vd5_b7f Kb4—a4
8. Vei—h4f Kc4—c3 8. Kd4—c5 Ka4—a3
9. Vh4— f6 f Hb3—d4 f 9. Vb7—b4 f Ka3 - a2

10. Ke2—f2 Hb4—d5 10. Kc5—d4 Ka2—ál
remis. 11. Yb4—b3 és vil. nyer.

ín. Vil. Kh8. Vb8. — Sőt Kf5. Hf6. és h5.

Jtt a világás király nem mozdulhat, sötét pedig kirá-
lyát folytonosan a két huszár mellett tartja s a játszma
döntetlen.

IV. Walker.

WÊ. '//•///•'///> m///////, 'wf//s///i w/7/////,^ H
lm m M miS.,,^ ßSa^ WÊÈ.^,, f *jÍSií.r^

mim vm * vmk.Y/.,,/wm.

Ebből a példából látható, hogy a nyerés lehetséges,
ha az ellenkirály huszárjaitól el van vágva.
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1. Val—f6 Kg4—g3i 4. Vf4—f3 Kgl--h2
2. Vf6—f5 Kgi-g2 5. Vf3-g4 Kh2~hl
3. Vf5—f4 Kg2—gl 6. Vg4—g3

valamelyik sötét huszárnak mozdulnia kell, mire vil. sak-
kot ad és megnyeri az egyik huszárt s vele a játs/.raát.

VI. FEJEZET.

A vezér — huszár és futár ellen.
Ennél a végjátéknál is, mint a két előbbi fejezetben

foglaltaknál, a két könnyű tiszttel maradt király védelmének
oda kell irányulnia, hogy tisztjei közelében maradjon, az el-
lenkirályt pedig lehetőleg távol tartsa. Fontos, hogy a huszár
és futárJiasonlószínű koczkán foglaljanak állást. A játszma
többnyire döntetlen, ha ezt a hadállást ki lehetett vívni.

L Vil. Kh8. Vd4. - Sőt. Kf5. Hf6. Fh6.
Sőt. királyával (a körülmények szerint) felváltva

g6—g5—f5 koczkákon fog állást foglalni és vil. nem nyerhet.

• II. Bilgner.
Vil. Kd7. Vc6. Sőt. Kf7. Ff6. Hg7.

A játszma döntetlen p. o.
1. Vc6—d5f Kf7—gG 9. KcG—dó Hf5—e7f
2. Vd5-g2f a Kg6-_ "f 7 10. Kd5—c4 He7—f5
3. Vg2—g4 Ffö—e5 11. Kc4—d3 Hf5-d6
4. Vg4_c4f Kf7—g6 12. Ve4-d5 Kf6—f5
5. Vc4—e4f Kg6—f6 13. Kd3—e3 Kf5—f6
H. Kd7—c6 Hg7 —f5 14. Ke3—f3 Hdti—f5
7. Ve4-f3 Kf6—e6 15. Vd5—cöf Hf5-d6
8. Vf3—e44> Ke6—f6 16. Kf3-g4 Kf6-e6

döntetlen.

A)
8. Vf3-d5f Ke6-f6 11. Kd8-c8 Kf6-f5
9. Kc6—d7 Hf5-g7 12. Kc8—d7 He6—f4

10. Kd7-d8 Hg7-e6f döntetlen.
1 Sötét követke/ö lépései kényszeritettek ; mert azonnal veszít,

ha nem a királylyal, hanem valamelyik huszárral lép.
• Vd5-g8 után Ff6-g5 majd Fg5-f6 lépéseket kell tenni.
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Ha az ellenkirály (sötét) a tábla szélére szorult, a
vezér nyerhet. Például:

III. Bildner.

Vil. Kg2. Vd3. Sőt. Kel. Hd2. Ff2.
Ha világost illeti az első lépés, Vd3—h3-mal nyer; ha

sötétet, akkor többféle módon p. o.
l Ff2—]\±A)B) 3. Vd4—e5f és nyer.
2. Vd3-d4 Fh4-g5

A) • B) . - . ,
l Ff2_c5 l Ff2-a7
2. Vd3—c3 Fc5—b6 2. Vd3—g3 f Kel—e2
3. Vc3—alt Kel—e2 3. Vg3-g4f Ke2—e3
4. Val—a6f és nyer. 4. Vg4—g5f Ke3^-e2

5. Vg5—h5 f és nyer. sat.

Igen érdekes a védelem, ha az előbbi hadállást a sakk-
táblára egy vonallal fölebb alkalmazzuk, mint:

IV. Bilgner.

Vil. Kg3. Vd4. - Sőt. Ke2. Hd3. Ff3.
Ezt a hadállást Bilguer és V. dér Lasa tüzetesen

elemzettek és hibátlan ellenjáték mellett a játszmát dön-
tetlennek nyilvánították. Gazdag változatainál fogva, —
mint igen tanulságost — különösen ajánljuk a tanuló
figyelmébe. A sötétnek legkisebb hibája vereséget idéz elő.
(Lásd Bilguer és V. der Lasa: Handbuch des Schachspiels.
1852. a 404. lapon.)

V. Walker.

Vil. Khi. Va4. - Sot. Kg3. Ffl. Hf7.
Sötét húz — és döntetlenné teszi a játszmát.

1 F f l— g2f 3. Va4-a3f Hg5—f3f
2.Khl-gl Hf7-g5 4.Va3-f3f remis.
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HARMADIK KÖNYV.

A bástya egyéb bábok ellen.

I. FEJEZET.

Bástya — bástya ellen.

Egyik vagy másik fél kedvezőtlen helyzete kivételé-
vel, — milyenek a gyakorlati játékban gyakran előfordul-
nak, — egy bástya egy bástya ellen döntetlen játékra
vezet; két bástya ellen azonban rendszerint veszít.

A következő ábrán felmntatandó szép példánál az
első lépés világost illeti, ki is nyerni fog.

I. Stamma.

trau? ™*™^'9j / x̂ "»5^»x .,„„ MMMV.y ÚW///M

fiS ^Áy ,,Jlámr„ Mm.y

^^^^w^^ww^ w^/^
''/SAU,

wímzf. <üÍ7Űzí. &;%«.% v/taM%í

A « ip H
'/.^///A'í1. t '.táfosfá. ff W/////j.'tí.y '„.'/"•'M'.

}%'$%& '•//,'Jí/'v- w'-yJs'flZ' V'<ÁW&W/fwjjz ^̂ ^ £%%£% ú/y/M

1. Bc5—hó1 Bh4—h5: 3. Ba6—a5f és nyer.
2. Ba7—a6 f K. tetsz. sz.

1 Vil. nem nyerhetne e gyönyörű lépés nélkül.
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II. Berliner Schaclizeltung. (1849.)

Vil. Ka7. Bb7. és g2. Söt. Kai. Bd8.
Világos nyer, még ha sötét lép is először.

! Bd8—a8fa 5. Kd7—e7 Bd6—e6f
2. Ka7-b6 Ba8-a6 f 6. Ke7—f7 Be6-f6f
3. Kb6_c7 Ba6—cöf 7. Kf7-g7 és vil. nyer. »
4. Kc7-d7 Bc6—d6f

III. V. der Lasa. (Handbuch d. Schsp. 1852.)

Vil. Ka8. Bf4. — Söt. Ka6. Bb3. és b7.
Világos lép és döntetlenné teszi a játszmát.

1. Bf4-a4f Ka6—b54 4. Ba6—c6f Kc7—d3
2. Ba4—a5f Kb5—b6 5. Bc6—c8f Kd8_d7
3 Ba5—a6 -|- Kb6—c7 és a játszma döntetlen, mint-

hogy a világos bástya örökös sakkot ad, patadás nélkül
nem lévén üthető.

H. FEJEZET.

Bástya — futár ellen.

Az egyes bástya egyes futár ellen nem győzhet. Az
ellenfutár feladata királyától minél távolabb állást foglalni.
Ha a királyt valamelyik sarokkoczkára szorítják, igyekez-
zék a futárjáéval ellenkező szinüre jutni, hogy futárja a
bástyával adandó sakkot, — esetleg matot — közbehuzás-
sal födözhesse. A hadállás ebben az esetben ilyenféle lehet:

L Vil. KaG. Be4. — Söt. Ka8. Fg3.
Ha a világos bástya e8-on sakkot ad. sötét Fg3 — b8-czal

felel. Világos a következő lépésre, hogy sőt. pat ne legyen,
kénytelen bástyáját az utolsó (8-as) vonalból kihúzni, mire
a sőt. futár egy meg nem szállott koczkára lép s királyát
a szükséges pillanatban födözi.B

1 Nyilvánvaló, hogy a sőt. bástyát — a különben elkerülhetet-
len pat miatt, — nem lehet ütni sem ennél, sem a következő húzások-
nál. A vil. királynak épeu oly helyre kell igyekeznie, hol a sőt, bástya
büntetlenül többé sakkot nem adhat.

* Mert a sötét B. többé sakkot nem adhat anélkül, hogy ne
üssék valamelyik vil. bástyával (mivel sőt. ekkor pat nem lesz.)
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Tanulságos a következő példa:

II. Ponziaui.
Vil. Kf5. Bbl. Sőt. Kg8. Fb2.

Sötéten áll a húzás. Ha futárját b2-ről c3 vagy d4-re
húzza, a játék döntetlen; de veszít, ha azzal g7-re lép, p. o.

l Fb2—g7? 4. Bel—e8 f Fd6-f8
2. Kf5—g6 Fg7—e5 5. Be8-a8 és nyer.
3. Bbl—el Fe5—d6

Ha egyik, vagy mindkét íészen gyalogok is vannak,
a játszma sorsa a gyalogok helyzetétől függ.

HL
ïf''/,t'MsÂ '/////, y~'- ''"///,

vM/ÜM'. fâfffâfo., tf/////J.W.r .,,, , VM/%ÍM.ff_

v/MMm, vJzZ%6 'ÜJŰ/!w.

W§á §»% &
WW': W^' WW- wWfi
wWik. yÍ%E>. WJIm klfe'áí

Ez érdekes hadállásban, melyhez dr. Vidor Zs. és
szerző egy játszma elemzése alkalmával (1865. februárban)
.a pesti sakk-körben jutottak, világos, ha először lép, mint
ezt dr. Vidor szépen kimutatta, — döntetlenné teheti a
játszmát.

1. Fc7—d8! Bf6—g3(vf5)6 3. d6-d7 Bg5— g6f
2, Fd8—g5:!Bg6-g5:! 4. Kc6-c5(v.d5)remis.7

* Ka6—b6 rossz volna Ba4—M f miatt.
5 Világos a bástya helyett királyával is léphet, mire sötét szin-

tén egy királylépéssel válaszol.
• Kg8-g7 (vagy f7) lépésre TŰ. nyer Fd8-f6:, K-f6: d6-rdf

lépésekkel. Fc7—d8-ra legegyszerűbb válasz Bf6—<i6:f
' Sötét a bástyával örökös sakkot ad (különben a gyalog vezérré

megy), az örökös sakkot megakadályozni pedig nem lehet; mert ha a
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Egyéb változatainál a helyes hadargás könnyebben
megtalálható.

Sokkal nehezebb a bástyának egy bástya és futár
ellen való működése. Jeles sakkjátszók sokat foglalkoztak
e nehéz feladvány megoldásán s vizsgálódásaik eredménye
lön. hogy egy bástya és futár egy bástya ellen csak némely
ritkább hadállásban győzhet s hogy az egyes bástya
legtöbb esetben — döntetlenné teheti a játszmát. Jelen mű
korlátoltabb tere nem engedvén, hogy ezeket az elemzése-
ket hosszasabban és rendszeresen adjuk, csak néhány érde-
kesb hadállás elemzésére szorítkozunk.8

IV. Philldor. (1749.)

t ííÉ^É .̂ ^wSEMMí^ irir/t/ wfw,Av VEIÍ&.

ï l l ï El ííl

W/f// */// '''''' y// '/'/////' ''^d"'™> tsá/S/S.??^ 'Ü$/%s$k

%$Á. EBÉ ^_^K___
Világos indul és nyer.

TŰ. király az 5. és 6. vonalat elhagyva, gyalogjától eltávozik, e/t és
vele a játszmát elveszti, - Kosz volna 4. Kc6-c7 - 4 Be6—tr7
<és nyer) miatt!

«r/«u/,rhÍ1,Íd0r abban a véleménvben volt, hogy ezt a végjátékot az
>bb félnek kall megnyernie, minthogy az íf éleselmüségének sike-
némely nehezebb hadállásból a nyerést kimutatni
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1. Bf l—f8f ße7—e8
2. Bf8— f 7 B68-621 4>
3. Bf 7-g7 Be2-el 7 Kd8~c8
4 Bg7—b7 L) Bel—cl 8. Fb3—dB Kc8-b8
B. Fd5—b3II.;Kd8-c8 9. Bf4-a4 és nyer.
ti. Bb7_b4 Kc8—d8
7. Bb4—f4 Bel—el A) IL változat.
S, Fb3—a4 Kd8—c8 5. (Fd5—b3) Bcl-c3
9. Fa4— c6 Bel—dl f 6. Fb3—e6 Bc3—d3f

10. Fc6—d5 Kc8—b8 7. Fe6—d5 Bd3—c3
11. Bf4—a4 és nyer. 8. Bb7—d7f Kd8-c8

9. Bd7—f7 Kc8—b8
L változat. w Bf7-b7f Kb8-c8

4. (Bg7—b7) Kd8-c8 11. Bb7—b4 Kc8—d8
5. Bb7—a7 Bei—bl 12. Fd5—c4 és nyer.
6. Ba7—f7 Kc8—b8
7. Bf7— f8f £b8—a7
8. B f 8—aSf vil. nyer

V. Lolli.
Vil. Kc6. Bel. Fc5. Sot. Kc8. Bd7.

Világos nyer.
1. Bel— e8f Bd7—d8 5. Bf7—f5 Kc8-b8
2. Be8—e7 Bd8—d2 6. Fe7—d6f Kb8—c8
3. Be7—f7 Bd2-d8 7. Bf5—b5sat. vil. nyer.
4. Fc5—67 Bd8—g8

VI. Ugyanattól.
Vil. Ka6. Bel. Fa5. — Sot. Ka8. Bb7.

Világos nyer.
1. Bel—fi Bb7—a7f 4. Fa5—b6 Bb8—b7
2. Ka6—b6 Ba7—b7 f 5. Fb6—e7sat. vil. nyer.
3. Kb6—c6 Bb7—c8

1 Hogy vil. nyerhessen, Be8—el vagy e3 lépést kell kicsikarnia az
ellenféltől. Fölötte kedvezőtlen süt.-re a bástyának a 6. és 8. vonalban
való tartása. Vegyük föl az előbbi (Be8—e2) helyett a következő lépést :

2. Be8—b.8 4. Fd5—e6 B. v. K. tetsz. BZ.
3. Bf7- a7 Bh8—h6 f 5. Ba7—a8 f vü. nyer.
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Általában ennél a hadállásnál fő dolog, hogy a vil.
király cfi-on foglaljon állást. A többi húzás a föntebb adot-
takhoz hasonlít.

VII. Szén.

H
HP W Hi

yjjjljjb.y aÉÜáÉr y^M. \'%ÍXÍA

•w'/s/y/f'/t ^'/'syy's///' £''ffis'/wf w'fós'v.fl'
\W/fa:tí. W?t//fr <;;&:'». ';.-$?••,&. |

Ezen hadállást, mely a jelen végjátéknál gyakran
előfordulhat és sokszor kicsikarható, Szén-féle hadállásnak
nevezzük, épen említett halhatatlan mesterünk után, ki azt
tüzetesen elemzetté s kimutatta, hogy a játszma minden
hasonló helyzetben döntetlen.1

m. FEJEZET.

Bástya — huszár ellen.
Király és bástya — király és huszár elleü szintén

csak kivételesen és csupán oly esetekben nyerhet, ha a
huszár a királyától elzárható.

1 A jelen végjáték legtüzetesebb elemzését Kling és Kuiper
német mesterek eszközölték s tapasztalataik eredményét a »Palaméde«
czímü franczia sakklap 1847. évi folyamában közlőitek. Véleményük
oda megy ki, hogy bástya és futár a tábla közepén nem nyernek, s
általában kevés nyerő hadállás állítható fel.

»ABKI : A SAKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 12
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I. Lolli.

Vil. Kf6 . Ba7. — Sőt. Kh8. HÍ8.

1. Kf6—f7 Hf8—h7 3. Kf7—f8: nyer.
2. Ba7—a8f Hh7—f8

Ellenben a következő hadállásnál:

! ! . Vil. Kd6. Bh2. - Sőt. Ke8. H f G .

a játszma döntetlen.

1. Kd6—e6 Hf6—g8 4. Bh7—f7 Hg8-h6
2. Bh2—h8 Ke8—f8 5. Bf7—g7 Ke8-f8
3. Bh8—h7 Kf8—e8 6. Bg7-g3 Hh6-g8sat.

Áll a föntebbi szabály oly végjátékokra is, hol király,
bástya és huszár — király és bástya ellen maradnak.

III. Forth.

Vil. KfG. Bg2. Hc2. — Sőt. Kf8. Bc5.

1. Hc2—d4 Kf8—e8 3. Bg2—d2 Ba5-a8
2. Hd4—e6 Bc5—a5 4. He6—c7f vil. nyer.

IV. Centurini.

Vil. K f G . Bb7. Hd6. — Sőt. Kf8. Ba8.

világos nyer.
1. Bb7 —c7 Ba8—bSA) 3. Hd6—f5 Bd8-c8v.e8
2. Bc7—a7 Bb8—d8 4. Ba7—f7f nyer.

Á)
!.. Kf8-g8 4. Bh7-g7f Kg8-f8
2. Kf6-g6 Kg8-h8 5. Bg7-f7f Kf8-g8
3. Bc7—h7f Kh8—g8 6. Hd6-e4 vil. nyer.

V. Vil . Kd3. Be4. Hd4. - Sőt. Kd5. Ba5.

Sötét húz. A játszma döntetlen.

l Ba5—a3 f 3. Kd3—c2 sat.
2. Hd4—b3 Ba3—b3:
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IV. FEJEZET.

A bástya — két és három könnyű tiszt ellen.
A bástya két könnyű tiszt ellen mindig kicsikarhatja

a remist (t. i. az egyik tisztet lecseréli); három ellen azon
körülmény határoz, azok között két futár, vagy két huszár
van-e? Két futár és egy huszár ellen, — a dolog termé-
szete szerint — veszteségben kell maradnia; mert bárme-
lyiket cseréli le, a megmaradt két tiszt matot adhat. Egy
futár és két huszár ellen, ha az előbbit kiütheti, döntet-
lenné teszi a játszmát.

I. Márki I. (1870.)

"tíb TŰT"""vggj fawm irm^ */%%%%•

^^^^W^w^
m*- w//>
&.?&E>. %ÍZ%ÍÍM.Y. , wífíü$.Y , íJVyÜ.'Úy

%íxfófö.y^^ a-éw//^ 4%%$., .. f ^̂ ^%

l̂ JwIM. <tát».w. ÚSÍ/'/Ű. '<':%/£%%.

Világos húz és döntetlenné teszi a játszmát.

1. Bb6—b2f Kc2—cl i 4. Bb2—bl f Kel—e2
2. Bb2—blf Kel—d2 S.Bbl—b2f Ke2—fi
3. Bbl—b2f Kd2—el 6. Bb2—f2 f és követ-

kező lépésre Bf2—f3: mire sőt. többé, mint fönnebb láttuk —
matot nem adhat.8

1 S. nem ütheti e bástyát sem most, sem következő lépéseire ;
mert különben pattá tenné világost.

' S. az itt felsoroltakon kívül egyéb lépéseket is tehet, de v.
ugyanazon hadargási rendszerrel hasonló eredményt ér el.

12*



180

II. Ugyanattól. (1870.)

Wf~7^f~PÜ
pi

WM? t
vM////iw. isAy/KM. W/rmíM ''/•''M?,?/'
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mőmtty f wí&M,. w?#M.y/ wiim.y

EUm wê ^ n \WÏ£'M V.WM. W'S.'/''' &;M^ l

Világos ebből a hadállásból nyer.

1. Hf 5—e7 Be2—g2
2. Fa3—b2 Bg2—g7 f A)

3. Kf 7—e6 Bg7—g2 4 Kh8—g7
4. Fb2—d4 Bg2—MA) 5. He7—f5f Kg7—h8
5. Ke6— f7 Bd2—g2 6. Hf5—h4 Bg2—c2
6. He7—g6f Bg2--g6: 7. Ke6—f7 Bc2—c7f
7. Hf6—d7f Kh8—h7 8. Kf7—g6 Bc7—g7|
8. He7—f 8 f és v. nyer. 9. Kg6—h6 és nyer.

Ha azonban a könnyű tiszteket egy vagy több gyalog
támogatja, szabályszerint a túlerő dönt.

V. FEJEZET.

A bástya — bástya és gyalogok ellen.
A király és bástya az ellenfél szabad gyalogját, ha

ezt az ellenséges király és bástya támogatja is, legtöbb
esetben feltartóztatják s így a játszma döntetlenné válik.
A sikernek fukelléke azonban, hogy a király az ellenséges
gyalog előtt foglaljon állást.
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I. Salvio. (1723.;

Vil. Kgl. Bg7. — Sot. Kh3. Be8. gy. g2. es g4.
1. Bg7-h7 f Kh3—g3 3. Be7—a7
2. Bh7—e7 Be8—a8

és így tovább; a vil. bástya ezt a hadargást (a sötét bás-
tyával szemben való állást) folytonosan ismétli, minthogy
pat előidézése nélkül nem üthető s így a játszma döntetlen.

II. Pon/iani. (1782.)

Vil. Kf3. Bf7. — Sőt. Kgl. Bb2. gy. h2.
Sötét nyer, minthogy gyalogja igen előre haladt, a

vil. király pedig útját többé nem állhatja.

1. Bf7—g7f Kgl—fi 3. Kf3—g3 Bf2—g2f
2. Bg7—h7 Bb2—f2f 4. Kg3—f3 Kfl—gl

Sötét nyer.

III. Amateurs. (1775.) »

PÜH W^émmm v%%M>. uzxm. w?/?M
W'7///6 W/////// V-'??///// W//W/>

1IÊ Ít™^ JbMt,/x vm%.^jt/ MbA*

Sötét indul és nyer.

l Bb2—b-4! 3. Bd3—dl b.3— h2f
2. Bdl_d3f Kf3-g4 4. Kgl—hl Kg4—h3

és sötét nyer.

Ennél a példánál az eddigi szerzők mindannyian azon
véleményben voltak, hogy ha sötét első lépésre nem az
említett (Bb2—b4), hanem egyebek közt pl. a h3—h2f

1 Több franczia sakkedvelő adott ki ily czíin alatt: »Traité
théoretique et pratique du jeu des Échecs, stb. Paris, 1776.« egy mun-
kát, melyet rend szerint ezeu a czíinen idéznek.
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îépést teszi, a játszmát meg nem nyerheti. Szerzőnek
alkalma lévén Erkel F. úr szívességéből egy ízben halha-
tatlan mesterünk, Szén némely hátrahagyott jegyzeteit meg-
tekinteni, ott ezt a nézetet megczáfolva találta. Szén
ugyanis egy, ez ábra mellé tett jegyzetében kimutatja, hogy
sőt. még h.3—h2f első lépéssel is nyerhet. Elemzését
szerző csak emlékezetből képes adni s az e szerint követ-
kező volna:

l b.3—h2f A)
2. Kgl—hl Bb2—e2! 3. Bdl—f l f Be2-f2
3. Bdl— d3f4)Be2—e.3 » 4. Bfl—dl Kf3—g4
4. Bd3—e3:fJ3)Kf3—e3: 5. Bdl—d4f Bf2—f4!
5. Khl—g2 h2—hlV.f 6. Bd4-f4f Kg4-f4:
6. Kg2—hl: Ke3—f3 7. Khl—g2 h2-hlV.f
7. Khl—gl g3—g2 8. Kg2—hl: Kf4—f3

s. nyer. S. nyer (mint eló'bb.)

£) Q
4. Bd3_dl Kf3—g4 5. Khl—g2 Be3—e2f
5. Bdl—d4f C;Kg4—h3 6. Kg2—hl8 Kg4-h3

és sőt. nyer. s. nyer.

IV. Stamma.

Vil. Kc2. Be4. gy. g4. - Sőt. Kai. Bb6. gy. a2. g5. h6.
Világos nyer.

1. Be4—el f Bb6—bl 4, h5—h6 g4-g3
2. Bel—cl! h6—h5 5. h6— h7 g3-g2
3. g4—h5 : g5—g4 6. Ii7—h8 V. vagy F. $

VI. FEJEZET.

Bástya — egy és több gyalog ellen.
A bábok csereértéke meghatározásánál említettük,

hogy egy bástya négy gyaloggal ér föl. S valóban rendes

» Bd3-g3: s ezáltal remis fenyeget. Ezt kell sötétnek meg-
gátolnia.

» Kg2—fl-re sőt. Be2-f2f s h2-hl V. lépésekkel matot ad.
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körülmények között képes is négy gyalogot feltartóztatni,
három ellen pedig győzni. — De vannak ismét esetek,
midőn egy előrehaladt gyalog ellen is veszteni fog; vagy
kedvezőbb esetben legfölebb döntetlenné teheti a játszmát.

I. Vil. Kf4. Be5. - Sőt. Kd6. gy. d2.
Sötét nyer.

1. Be5—e8 Kd6—d7 2. Kf4—e3 d2—dl V.
és nyer.

IL Vil. Kg5. Be5. gy. d6. - Sőt. Kc6. gy. d2.
Világos nyer, ha először lép.

l.Beö— d5! Kc6—d5: 3. d7—d8 V.f és nyer.
2. d6-d7 d2—dl V.

UI. Vil. Ke4. Bf3. — Sőt. Kg4. gy. b3 és e3.
Sötét nyer, ha először húz.

l b3—b2 4. Ke4—f3 c2—cl vagy
2. Bf3-fl c3—c2 b2—bl V.; és nyer.
3. Bf l—gl f Kg4—h3

IY. Salvio.

Vil. Kg2. Bfl. - Sőt. Kg4 gy. f4. g3. h2.

l f4— f.3f 3. Kg2—hl: Kg4—f3:
2. Bfl—f3:» h2-hlV.f 4. Khl—gl g3—g2

Sötét nyer.

V. Kling és Horwitz.

Vil. Kb5. Bh6. _ Sőt. Kb7. gy. a2. b4. c5.
Világos indul. A játszma remis.

1. Bh6-h7f Kb7—b8 3. Kb5—b6 Kb8-c8»
2. Bh7—hl b4—b38 4. Kb6—c6 Kc8—d8

1 Legjobb.
' Egyedüli helyes lépése sötétnek, másra előbb veszít.
• Látható, hogy sőt. gyalogjaival matveszély nélkül nem moz-

dulhat. VU. hadargása épen oda czéloz, hogy sötétet folytonos matfe-
nyegetéssel teljes tétlenségre kárhoztassa.
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5. Kc6—d6 Kd8—e8 8. Bhl—gif Kg8-f8
6. Kd6—e6 Ke8—f8 9. Bgl-hl remis.
7. Ke6—f6 Kf8—g8

VI. Szerzőtől. (1870.)

mm
t&M/jtf. 't/MUM. ''.:•:',///,.% ''.-M/UM.

WM A KP^Ä R w/m EÄfflm^vSs&r^ váiá
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Ezen hadállásban az összekötött és eló'haladt gyalo-
gok még két ellenséges bástya ellen is nyernek, ha vilá-
gost illeti az első húzás.

1. c6—c7 Bb2—e2f* 3. d7—e8:V.fßd8—68:
2. Ke4—f3 Ed2-e85 4. b5—b6 ésvil. nyer.

VII. Cozio.

Vil. Kg2. Bbl. Sőt. Kg5. gy. f4. f2. g3. h2.
Világos, ha először húz, döntetlenné teszi a játszmát;

ellenkező esetben vesztenie kell.
1. Kg2—h3 Kg5—fő 5. Bb3—b2f Ke2-d3
2. Bbl—b5f Kf5—e4 6. Bb2—bl Kd3-e2
3. Bb5—b4f Ke4— f3 7. Bbl-ál remis.
4. Bb4—b3f Kf3-e2

4 Legjobb.
s Egyedüli lépés a veszélyes gyalogok pillanatnyi visszatartása.
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NEGYEDIK KÖNYV.

A futár más bábok ellen.

Minthogy az előbbi három könyvben a futárnak a
király, vezér és bástya ellen való működését már tárgyal-
tuk, ebben a könyvben annak csak az ellenfutárok, huszá-
rok és gyalogok ellen való hadargását fogjuk feltüntetni.

I. FEJEZET.

Futár — hasonlószínü futár ellen.

Ha a bábok kölcsönös lecserélése után egyenlő színű
futárok maradnak, a játszmát rendszerint az nyeri, kinek
még egy, vagy épen több gyalogja maradt, mivel a hasonló
színű futár működését a másik megbéníthatja.

I. Centurini.

Vil. Kb8. Ff5. gy. a7. - Sőt Kc5. Fd5.
1. Kb8-c7 Fd5—aS1 3. Fc8—b7 és nyer.
2. Ff5-c8 Fa8-d5

Ha sötét lépne először, Kc5 —b6 lépéssel döntetlenné
tehetné a játékot.

II. De la Bourdonnais.
Vil. Kh6. Fd2. gy. g6. - Sőt. Kf8. Fb2.

Világos lép és nyer.
1. Kh6—h7 Fb2—d4 4. Fg7—c3 Fb5—f8
2.Fd2—h6f Kf8-ea 5. Fc3-b4 és nyer.
3. Fh6-g7 Fd4-c5

Ellenben ha a húzás sötéten állana, — Kfô—g8 s
azután futárjának az ál—h8 vonalon való tartásával remist
csikarna ki.

1 Vagy tetszés szerint bárhová a hl—a8 vonalon.
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III. A következő hadállás egy, a pesti sakk-kör két
tagja között — 1865. márcz. 19-én — vívott játszmában
fordult elő:

'Ü'-W'Mfr 5 ? % % % ^ W W Ö a - V - y / / / / / / / -

IP iß, íjÉ im
m, m

$%%%». ** %%£A ?IÍÉ.̂  '&M^
•'"////////, '4%ZW/t r"ífflfflt '"'•'• VX?''

mMu -**- ;áMÉ í?áü? íí̂ ií
w/W/', %'W//fí' 'Wí>W/''- w/'W'
jt/fflH, $>$%% WÍtf'7'%- mt'//r'Űi

'W''''''W' wyflyíP 'í/fflW'%' 'í"%Wfi

'étáié- 'tfjjpA ééÉ. jÉii
Sötét húz és — nyer.

l Fb5—c4! 6. Kel—d2 Kb5-c4
2. Kf2—e3U; Fc4—b3.: 7. Kd2-cl Kc4-c3
3. Ke3—d3! c3—c2 8. a2—b3: a3-a2
4. Kd3—d2 Kb7—c62 9. b3—b4 a2-alV.
5. Kd2—cl 8 Kc6— b5 vagy B$

A)
2. Fb3—c2 Fc4-a2: 4. Ke2—dl a3—a2
3. Kf2-e2 Fa2-c4f Sötét nyer.

II. FEJEZET.

A futár ellenkező színű futár és gyalogok ellen.
Ellenkező színű futárok egymás ellen ritkán nyernek;

mert a gyalogok bemenetele többnyire megakadályozható.

» A sötét király más lépésekkel is közeledhetnék ; lényeges csak
az, hogy c3-ra jusson.

» a2—b3:-ra világos azonnal veszít a3—a2 lépés miatt.
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I. Szerzőtől. (1871.)

• :

Y/Wiïfm VÍW///M. 's/MKM •/.•;{///,.•%:m M n • •
^Z^-5^^ ;̂̂ ^^^^^^*^^^^1^^^í$M ^M A >:^M ?mmwm Jj r., m

* %WM * s»
W'W' n W'W?% P^W5 ^W^9

Ü J ̂
A játszma döntetlen, mert a sötét c4 gyalog az

ál—Ii8 ferdevonalon — a d4-en álló világos futár núatt —
át nem törhet. Ha ugyanis c3-ra ér, világos a futárját e
gyalogért feláldozza, a világos király pedig az ál koczkát
foglalja el s innét ki nem űzhető.

II. Kling es Horwitz. (1851.)

0.:?;.̂ -**-̂ ^
p ü

%EiÍk wÍJj0.y f , éÍ%JJí.y, 'vMMí.

wí/m.w. £/?//,'% %/',/%>. '&•&£$.
t/wfí''' ''40*fás0P 'W''/fW' 'Z<?''n'''ft

m^'^^'9twJr*™*maiß™^r*iXsi^^*

• • í< *P P
Wï'^ ^••W'^M*-<'-^^*y^J^^

vWKÍKt W,b''M; vW'T'i?' ^'^f^fv-
^W:-i. Kf^ti. _ÉÍ^^___^_É^É

Világos indul és 8-ik lépésre matot ad.



188

1. Fd4-f2f Kh4-h5 5. Ff2-d4 Kh8-h7
2. g2-g4f Kh5—h6 6. Fd4-e5 » Kh7-h8
3. Kf5-f6 Kh6-h7 7. g5-g6 tetszés sz.
4. g4—g5 Kf7—h8 8. Kf6 —f7 (v. g6):$

III. Amateurs. (1780)

Vil. Kf3. Fc4. gy. a4. b3. e4. f4. g4. h3.
Sot. Kc6. Fd8. — gy. a5. b6. g7. h6.

Itt az anyagi túlerő dönt.
Vil. e4—e5 lépést teszi, és sötét bármint játszik, nem

akadályozhatja, hogy a vil. király e4 és f5 koczkákon át
g6-ra ne juthasson s a két ellengyalogot (g7 és h6) ki ne
üthesse; mire azután g4 vagy h 3 szahad gyalogjait vezérré
viheti.

IV. A következő hadállás egy, Paulsen és Anderssen
között 1862-ben, Londonban váltott játszma végén fordult
elő. A felek a játszmát, mint döntetlent hagyták el, holott
sötét, kin a húzás sora áll, Kh2—gl lépéssel azt meg-
nyerheti.

Anderssen.

*'%!<ffifpkwyffiffi ?îiP î̂  w-?wfi

^^ wm wm wm
h W% á W§ A WB WmmyWMP W'Wí? *'::ï''W r. .íw/y'

\vjtf///'.4y. í'só//sj'.Vf. '..'..•//ís.'.V. '••;.?// /á
'{/'•'W/f' 'tf/yíí.'yí' '''''•'''/'%. f'W&/ft

'/fïT^foii V//////JV/Íw/"////. m/W//. '•""//':'///. W""///-

Paulsen.
1 Időhúzás. A futár az ál—e5 ferdevonal bármely pontjára léphetne.
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P. o.
! Kh2—gl 6. Fd5—e4 Kf2~e3
â!kf3-g4 Fd2—el 7. Fe4-f5 Ke3-d2
3 Fe4—c2 ao—a5 8. Kg4 —h3 c3—c2
4Fc2-e4 Kgl—f2! 3. Ff5-c2: Kd2-c2:
5. Fe4-d5 c4—c3 és sötét nyer.

III. FEJEZET.
Futár — huszár ellen.

Nem szólunk itt egy futárnak egy huszár ellen való
harczárói, mely (mint inár említetttik) döntetlen eredmé-
nyű; hanem szólunk oly hadállásokról, melyekben futár és
egy vagy több gyalog — huszár és egy vagy több gyalog
ellen küzd, hol tehát az előbb említett két tiszt egyenértéke
következtében a gyalogok szoktak dönteni, a szerint, a mint
szétszórtak (ahol a huszár) vagy összekötöttek (melyeknél a
futár) előnyösebb.

I. Cozio.

H r A i s p iHr wii
mwM>&r. ,rss/vf/.W. £ys/sy/.w. •íístás.W.

WKS/fsM. V,;///,;/V. ÍMy//i/V. ', •'•^/•r<'/.

• •
wML^. |. #^ &Em ^^l____

Világos nyer, ha először húz.
1. Fc3-d4 f3—f2 4. b7-b8V. Ka6_a5
2. Fd4-a7f Kb8-a7: 5. Vb8-a8f Ka5~b4
3. Kc6-c7 Ka7-a6 6. Va8—f3 és nyer.
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II. Stamma.
Vil. Kd6. Ha8. gy. c6. es h4. — Sot. Kd8. Fe6. gy. b2. es c3.

Világos húz és nyer.

1. c6-c7f Kd8—c8 4. HbG—d5f Kc7-c6
2. Ha8-b6f Kc8 b7 5. Hd5—c3: és nyer.
3. Kd6—e6: Kb7—c7:!

De már két futár határozottan erősebb két huszárnál
a végjátékokban. Ez állítás valósága szembeötlő, ha fonto-
lóra veszszük, hogy két futár a király segélyével képes
matot adni, két huszár ellenben — természetesen hibátlan
ellenjáték mellett — soha.

A következő példa nemcsak a két futárnak a két
huszár fölött való túlnyomó ereje feltüntetésére szolgál,
hanem arra is, mily hátrányos a huszároknak a sakkdeszka
szélein, különösen a sarokkoczkákon való elhelyezése.

III. Szerzőtől. (1870.)

üKXK:m r/ ',',%//y,zfr.yr f w?/,íZ6_ t b%f//w.

•MÎy/OM: ''..•Mxífi'. WM%WÍ ű-Mím
W<%%% W%W' í/W/tá ''/'-W/'ü isk m ÉÍêm wáá^^wm^,, /^má

é;úÉ>.Y/f wi§>Y, vMáé.Yii////Sií.

Hl nif///fs /•///' *SsS ' • ' iiCV *// ///-•'/ Vs *'/ y'y/f/\

w//^fMáwwy m^M.^^Èày ÉÈÉH

.B§l WÉÍ>. fe^J^*J

Világos húz először és nyer.
' ' .

l,Fe2—dl i Ke7—f7 * 3. Kd4—c3 Kf6-f5
2. Ke5-d48 Kf7—f6 4. Fdl—f3 és nyer.
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IV. FEJEZET.

Futár és gyalog — király és gyalog ellen.
Egy futár és egy gyalog a tábor nélkül, egyedül álló

király ellen mindig győz. Kivételnek van helye a bástya-
gyalogoknál, ha az ellenkirálynak sikerűit azon sarokkocz-
kán helyet foglalnia, hová a gyalogot kell vinni; a futár
pedig e sarokkoczkával ellenkező szinti s így a királyt
annak védelmétől el nem vonhatja, mint a következő pél-
dánál látható:

I Vil. Kg5. Fc4. gy. h5. — Sőt. Kh8.
A sötét király folytonosan h8—h7 (vagy ha a futár

engedi g8) koczkákon jár; onnét ki nem űzhető s így a h5
gyalog vezérré nem mehet (akkor, midőn ez a győzelemre
okvetetlenül szükséges volna.)

n. Vií. Kg5. Fh7. gy. g6. - Sőt. Kg7.
Hasonló hadállás kivételt képez azon szabály alól,

liogy a bástyagyalogon kívül minden más gyalog vezérré
mehet egy futár és király segélyével,4 mert itt a gyalog
be nem vihető.

III. Ponziani.

Vil. Kb5. Fe5. gy. a4. — Sőt. Ka8. gy. a5. b6.
Világos 4-ik lépésre inától.

1. Kb5—a6 b6—b5 3. b5-b6 a4—a3
2. a4-b5: a5—a4 4. b6—b7$

IY. Klin& és Horwitz.
Vil. Kd7. Fd4. gy. h4. - Sőt. Kf7. gy. h7.

Világos nyer, ha először lép.
1 Most egyik ellenséges huszár sem mozdulhat.
' Vagy tetszés szerint.
1 A vil. király e4-re is jöhetne s azután f3 és g2-re, mely eset-

ben az ál huszárt Fel-c3 lépéssel nyerné meg.
* Ha R h7 futáir helyett e£Jr vil- gyalog allana, nyerne vil. t. i.

A7-h8 V. f Kg7-h8:, Kg5_f6, Kh8-g8, g6_g7 lépések követ-
keznének.
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1. h4—h5 Kf7—f8 4. Ke7~f6 Kg8-h7
2. Kd7—e6 Kf8—g8 5. Fd4-e3 Kh7-g8
3. Ke6 —e7 h7—h6 6. Kf6—g6 és nyer.

V. Stamma. (1741.)

i:*r's/t.: . '-' *.'*'*//./,'.'{* t,;/tf'/.VY. »/%//. S.W.
*&''¥'///'/'. y ''''/*'W/ff '^•/tf'/fyW/ ys/.yys/w.

vwa> /. .'s *&////////%> 4f/77l/77/ïs. v.'tv/'ffl.'i'y
yyWr'y/'', y//r//7/ffl' 'ffl/W'/1 ''W-'"tf

\ 4 ', 'Wj§\*mr/mw mY m
%y'///tá._^^ M/7/&4. ttâ/tât. ufy/ïs/ïJ.

Világos indul és nyer.
1. Fc5 —al Kbl— al:1 5. Kc2—b3: Kai—bl
2. Kd2—c2 b7 —b5 6. c7—c8V. a2—alV.
3. c5—c6 i b5—b4 7. Vc8—c2 $
4. c6-c7 b4—b3

\ l . De la Bourdonnais.

Vil. Kf3. Fd3. gy. f4. Sőt. Kf7. gy. e6. f6.
Bármelyik fél húz, vil. nyer.

l Kf7—e7 4. Ke3—d3 Ke7—f6
2. Kf3-e3 Ke7—d63 5. Kd3—c4 és nyer.
3. Fd3-c2 Kd6—e7

1 Legjobb.
» c5—b6: a pat állás elkerülése végett nem tehető.
' Sötétnek czélja, ha a világos Ke3—d-t-re jönne, e6—e5 f által

az f4 világos gyalog lecserélése, midőn is a játszma remis lenne.



193

ÖTÖDIK KÖNYV.

A huszár egyéb bábok ellen.

L FEJEZET.

Huszár és gyalogok egymás ellen.

Huszár (akár egy, akár mindkettő) és egy gyalog az
ellenhuszár és király ellen csak akkor győzhet, ha az ellen-
fél saját huszárját azon gyalogért fel nem áldozhatja s így
a gyalog vezérré (vagy bástyává) emelhető.

I. Damianc. (1512.)

Vil. Ka3. Hb5. gy. b7. Sőt. Ke6. Hc6.
Ha világos húz először, nyer; ha nem, döntetlen marad

a játszma.
1. Hb5-d4f Hc6—de:1 2. b7-b8 V. és nyer.

II. Kieseritzky.

*&//''/.-W. _ /iííy./víx.'yí' tf'tvdvYff/'. f'SÁásstjfy.

*^W%^W^^Wf^^^'WW

mm^ m^..f///: wjJlíY éfáá.v/,

$Má._ 'Sm^^_Wjja!____
Világos indul és nyer.

1 Ha sötét nem üti a huszárt, következő lépésére v. teszi azt.
M Á R K I : A SAKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 13
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1. Kc2-d3 Ke7—e6 7. Hc3-e4f Kc5—b5u;
2. Kd3—e4 Ke6—dG 8. He4—d6 f Kb5-c5
3. Ke4—f5 c5—c4 9. Hd6-c4f Kc5—c4:
4. Kf5—g5: Kd6 —c5 10. g5—g6 b4—b3
5. Kg5—f5 b7—b5 -11. g6—g7 b3—b2
6. g4-g5 b5-b4 12. g7_g8 V.f nyer.

A)
7 Kc5—d4 11. Vg8—d8f Kd4-e3
8. g5-g6 b4—b3 12. Vd8—d2f Ke3-f3
9. g6—g7 b3—b2 13. Vd2—f2 g nyer.

10. g?—g8V. b2—blV. 2

Az itt előadott módon kívül világos nem nyerhet.
III. Márki 1. (l864.)

mw^^vmw^^mmp *vm$^mm- 4 'wfíÉ' 4 'w^é l|pp x W$W, WK í. •%"//•%• ±* * *
WM á PÄf á ÜÜ

W//////'/s. W7//M'. '"/////%%', %%$.

W IP IP P

^ ?^ 8W
Világos húz és 5. lépésre mától.

1. Hel—c2 a5—a4^; 4. e5—e6 tetsz. szer.
2. Hc2—b4 tetsz. szerént 5. e6— (vagy f6) f7:$
3. Hb4—d5 e6—d5:3

' Kc2—b6-ra Kf5—f4; Kc5—c6-ra g5—g6 nyer.
» Hiba lett volna a c4 gyalogot vinni vezérré, inert ezt később

Vg8—d8 f ellenlépésre világos megnyerte volna.
» Kényszerített húzás, az e7-en fenyegető mát elhárítása végett.
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A) B)
l <14—(13 B) 1. , g6~g5
2, Hc2—e3 tetsz. szeréot 2. Hc2—d4: tetsz. szer.
3.He3-d5 stb. 3. Hd4-f5 stb.

IV. Vil. Kai. Hd2. gy. f3. - Söt. Kf4.
Világos nyer, mivel a d2-n álló huszár a gyalog

bemenetelének veszélye nélkül nem üthető, a világos király
pedig emezt támogatni fogja.

A huszár és gyalog — az egyedül maradt király
ellen — mindig győz, kivéve a bástyagyalogok némely
kedvezőtlen állását; p. o.

V, Vil. Kg5. Hf6. gy. h7. — Söt. Kh8.
•

s a következő:

VI. Vil. Ka8. Ha4. gy. a7. - Söt. Kc8.
hadállásokban, melyek elsejénél a sötét király h8 s g7-ről,
másodikánál c8 s c7-ről el nem űzhető s így a játszma
döntetlen.

Ha a gyalog a 6-ik ellenséges koczkán még túl nem
haladt, azt az ellenhuszár szabály szerént feltartóztathatja.

VII. Phtlidor.

Vil. Kh2. Ha2. — Söt. Kb3. gy. a3.
1. Ha2-clf Kb3— b2 3. Hd3—b4f Ke2_b3
2.Hcl—d3f Kb2—c2 4. Hb4-d3f stb.

remis.

A kivételes esetekből álljon itt a következő példa:

VIII. Blwlow.
VII. Kh4. Fd6. gy. h3. - Söt. Kf3. Ml.

Világos nyer.

l.Kh4-g5 Hdl—f2 3. Kg5-g6 és nyer.
3. h3-h4 Hf2-e4f

13*
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IX. Lolli.

Vil. Ke7. Hf5. gy. g6. h5. — Sőt. Kh8. gy. g7. h6.

Vil. nyer, akár először húz, akár nem.

1. Hf5—e3 Kh8—g8 3. Hg4-f6 s vil. 3-ik
2. He3—g4 Kg8—h8 lépésre matot ad.

A következő érdekes példa egy, Ginter K. (vil.) és
Záry Zs. (sőt.) között a pesti sakk-körben 1864. évben
vívott játszma záróhadállása :

X.

''^Wj^''''^'^^ '"*/é*^iijl''/''/''9jfc
wr/'''/^"S'/s'<yfö^

H •
'yW''%tf' WWíW vwmp ' M/Wít'

W4sC$w' '' " ^'//^Mí' ' " '"MW/ï// ''"''i/"/srí '

't//'W/W'''' '' *"•'>"'W'"'''' ''/W'fflí'''""'y/wW'"'

Bármelyik fél indul, sötét döntetlenné teszi a játszmát.

l Kf6—f 7! vagy: A)
2. Kf4—%5A) Hd6—e4f 2. Ii5-h6 Kf7-f6
3. Kg5—h6J He4-d6 3. h6-h7 Kf6-g7stb.

XI. Egy, Guretzky Cornitz (vil.) és Neumann E. (sőt.)
között folyt játszmából (1864.)

1 Kg5—f-4 után He4—d6-tal kell válaszolni.
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Vil. Kbl. Hè3. — Sot. Ka4. gy. a3. b3. c3.
Sötét húz és nyer.

vagy:
l c3—c2f l a3—a2f
2. He3—e2: a3—a2f 2. Kbl—ál c3—c2
3. Kbl— b2 b3—c2: 3. He3—c2: b3—c2:
4. Kb2-a2: c2—cl B. 4. Kai—a2: c2—cl B.

és sőt. nyer. és nyer.

Tanulság kedvéért bemutatunk még néhány oly had-
állást, melyekben a huszár dönt:

XII. Vil. Kai. Bel. Hf6. — Sőt. Kc7. Vg7. gy. a3.
1. Bel—e7f Vg7—e7: 2. HfG—d5f remis.

Xffl. Vil. Kgl. Fel. He3. — Sőt. Ke7. Vc5. gy. f5.
1. Fel— b4 tetszés szer. 2. He3—f5f remis.

XIV. Vil. Khi. Bal. és Ii8. Fa2. He8.
Sőt. Ka8. Vb2. Ba7. és b8. Fd4.

1. Fai—d5f tetszés, szer. 2. He8—c7$

XV.Vil. Ka6. Hal. gy. a7. d5. — Sőt. Ka8. gy. d7.
Világos 5. lépésre matot mond.

1. Hal— b3 d7—d6 3. d5—d6 stb.
2. Hb3—c5 d6—c5:

Fölötte érdekes és tanulságos a következő hadállás:

XVI.

iw wJ^*
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Itt, hogy világos nyerhessen, mindenekelőtt szükséges
a h? gyalog útját feltárni, azaz a vil. királyt a he sarok-
koczkáról elmozdítani. Ez azonban mindaddig lehetetlen, mig
a sőt. király az f7 és f8 koczkákon uralkodik. Innét pedig
csakis a vil. huszár űzheti el, ha ez sakkadás nélkül jut-
hatna oly pontra, honnét az f7 vagy f8 koczkát hatalmába
vehetné. Ha világost illeti az első lépés, ezt a czélt elérni
sohasem fogja (minthogy huszárja az ellenkirálylyal hasonló
színű koczkán áll) s így a játszma döntetlen. Győz, ha
sötét húz először; mert ekkor a szükséges idú'lépést (tempó)
megnyeri; p. o.

l Kf8-f7 3. Hc8-d6i és nyer.
2. Ha7—c8 (v. c6) K f 7—f 8

. . i . . —.. _

HATODIK KÖNYV.

Q - y a l o g o k — g y a l o g o k e l len.

A végjátékok egyik legfontosabb része a gyalogjáték,
vagyis a gyalogoknak egymással és az ellenkirálylyal való
harcza. Első pillanatra ugyan azt vélhetné valaki, hogy
a tisztek kölcsönös lecserélése a játékot teljesen feloldja
és megkönnyíti; azonban ez a nézet tévedésen alapszik;
mert fölötte nehezen és átgondoltan kell vezetni épen az
ily végjátékokat, részént a küzdelmet intéző királyok nagy
mozgékonysága, részént azon körülmény miatt, hogy egy
hibás gyaloglépést többé helyre hozni nem lehet (mivel a
gyalog csak előre nyomulhat, vissza nem mozdítható. Ha
valahol, itt teljes szabatosság (praecisio) kívántatik. — Az
élő játszmák igazolják ez állítás helyességét. A leggyakor-
lottabb játékosok, sőt nagy mesterek, kik a játszma meg-
nyitását és közepét helyesen vezették, gyakran követtek el
ily gyalogvégjátéknál helyrehozhatatlan hibát és sokszor von-

1 Illetőleg Hc6—d8 (vagy e5).
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tak magukra vereséget. (Legyen itt elég csupán a Löwen-
thai és Morphy, két sakk-óriás között 1858-ban vívott nyol-
czadik versenyjátszmára hivatkoznuunk,1 hol vil. (Morphy)
egyetlen hibás királymozdúlat miatt vesztette el a mesteri-
lég vezetett játszmát, melyet a helyes lépés megtalálásával
döntetlenné kellett volna tennie.)

Megérintvén itt. hogy a királynak és egy gyalognak
a király ellen való küzdelmét már fönnebb (az első könyv-
ben) tárgyaltuk, e könyvben a királynak és több gyalog-
nak az ellenkirály és egy vagy több gyalog ellen való
hadargását fogjuk előadni.

I. FEJEZET.

Király és két gyalog király és egy gyalog ellen.
Két gyalog egy ellen — kedvezőbb esetekben nyer;

de vannak helyzetek, midőn a játszmát a gyöngébb fél
kiegyenlítheti, sőt meg is nyerheti.

I. Walker.
Vil. Ke4. gy. f4. g4. — Sőt. Ke6. gy. fS.

Bármelyik fél húz, a játszma döntetlen.
1. Ke4—d4 Ke6—d6 3. Kc4—d4 Kc6_d6
2. Kd4-c4 Kd6—c6 4. Kd4—c4 Kd6—cGstb.
Ha sötét lép először. f6—f6 f lépéssel csikarja ki a remist,
l f6-f5f A)
2. g4-f5:fJÍUKe6-f6 2. Ke4-f3 f5—g4:
3. K tetsz.szer.Kf6-f5: 3. Kf3—g4: Ke6—f6stb.

II. Stein. (1789.)
Vil. Kb4. gy. a5. b5. — Sőt. Ka7. gy. b7.

Világos nyer, ha először léphet.
l.Kb4-c5 Ka7— aSA)B} 5. a5—a6 Ka8—a7
2.Kcő-d6 Ka8—b8 6. Kc8—c7 Ka7—a8
:iKd6-d7 Kb8—a7 7. b5-b6 és nyer.
4. Kd7-c8 Ka7—a8

1 Az illető hadállást lásd ezen könyv VI. fejezeténél V. sz. a.
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À) S)
1 Ka7-b8 1 b7-b6f
2. Kc5—b6 Kb8-a8 2. Kc5—c6 b6—a5:
3. Kb6-c7 Ka8—a7 3. Kc6—c7 a5-a4
4. a5—a6 v. nyer. 4. b5 -b6 f stb. (nyer.)

lu. Lásd V. der Lasa. (H.-Buch 1852 )

Vil. Kf4. gy. a2. b2. - Sot. Ka4. gy. b5.

Bármelyik fél indul, világos nyer.

l Ka4-b4 4. Ke3—e4 b4—b.3
2. Kf4—e4 Kb4—c4 5. a2—a3 és nyer,
3. Ke4 — e31 b5—b4 mivel a világos király gyalog-
jaihoz akadálytalanul közeledhetik, és a sötét b gyalogot
elfoghatja.

IY. Phílidor.

vyfs&wWf* t';,,/y<s///i f •S.'///--/..'s.t ,, f , '*'''''•*/•/;/•/////

www. ï&aÊ. éi^é1 %!íma.
'fyW'W- W'ffiWs. ''W/ss/'* ''' '•'/'. '%$

Ezen hadállásban világos nyer. ha nem ő húz először;
de ha rajta áll a húzás sora, a játszma remis. p. o.

1 Hogy a sötét király c2-re ne mehessen, az a. és b. gyalogot
elfoglalni.
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1. Ke4—d4 Ke6—de1 4. Ke3—d4 Ke7—d6
â!Kd4-d3 Kd6-d7* 5. Kd4—e4 Kd6—e6
3. Kd3-e3 Kd7-e7 &tb.

Ha sötét húz először:
l Ke6—d6 11. Kf6—f7 Kh7—h'8
2. f4-f5 Kd6—e7« 12. Kf7—g6: Kh8—g8
3. f5- f6* Ke7—e6 13. Kg l—f6 Kg8—h7 «
4. Ke4-d45 Ke6_d6 14. Kf6—f7 Kh7—h8
5. f6-f7 Kd6-e7 15. Kf7—go Kh8-g8
6.Kd4—e5 Ke7—f7: 16. Kgl-b.6 Kg8-h8
7.Ke5-d6 Kf7—f8 17. g5-g6 Kh8—g3
8. Kd6—e6 Kf8-g7 18. go— g7 Kg3—í7
9. Ke6—e7 Kg7—g8 19. Kh6—h7 és nyer.

10. Ke7—f6 Kg8—h7

Y. Ponziani.

Vil. Kf6. ny g5. h5. — Sőt. Kh8. gy. h7.
A játék döntetlen.

Ha világos g5—g6 lépést teszi, sötét h7—h6-tal felel.
Ha pedig ő húz először, ugyanezen húzással teszi döntet-
lenné a játszmát.

VI. Portius. (Katech. der Schachspielskunst. 1866.)

Vil. Kg6. gy. h6. g2. - Sőt. Kh8. gy. b7.
Világos 6. lépésre matot mond.

1. h6-h7 b7—b5 4. g4—g5 b3—b2
2.Kg3-h6 b5-b4 5. g5—g6 b2-blV.
3. g2-gi b4-b3 6. g6-g7$

1 Ke6—f5 rósz lett volna.
1 Ezen és következő lépéseinél sötét mindig az ellenállást

igyekszik fentartani ; mert különben veszítene.
" Rósz g6—f5:, melyre a világos király h7-re jut s gyalogját

csakhamar beviszi.
4 Ha világos f5—ge : lépést teszi, sötét kicsikarja a remist.

3- f5-g6: Ke7-f8 6. Kf5-f6 Kg8-f8
4. Ke4-f4 Kf8-g7 7. g6—g71 Kf8-g8
5. Kf4-f5 Kg7—g8 8. g5—g7 sötét pat.

• f6-f7 is jó.
• Kg8-f8-ra sötét hamarább veszt.
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II. FEJEZET.
Király és két gyalog — király és két gyalog ellen.

I. Walker.

Vil. Kf8. gy. g5. h4. — Sőt. Kh8. gy. gG h7.
Világos nyer.

1. Kf8—f7 Ii7—h6 2. h4—h5 és nyer.
II. Szerzőtől. (1870.)

•'./,/,'/-s.',//, •/.$fá//'/ í;Ss///J.<'/ íS,s///s.</s,

"$/$$$' %''/'%$$ Wffiffi'' W/fi/'ffl''

'Pffifflty '"'ffipví''' ra 'W//':W' fW/'W

ííjsMMv. wKnïffî. ^*^ 'ítts/ffit töííf//.w.
lj| L Wj^, A

w0M$.,f , v %•:?.?:. 'íy ^ í'JíMÉ.. /t '.•&';.:%.....

'' ' y+rwy/At ' ''" ''t/. V V/f' '' "" '/'/./"/'/''"' '''''/'/"//.'-'SA

'$/'%/%•' ''í''/'/''//űp' ''/"'/'/t'ff'''' "W'Wfi"

A ki először lép, nyer.
l .Kf3-g4i Ke6—f6 5. Kf5-f6 Kd6-d7
2. Kgt-f4 Kf6-eß 6. Kf6-e5 Kd7—c6
3. Kf4-g5 Ke6—e7 7. Ke5—e6 Kc6—c7
4. Kg"> — f5 Ke7-d6 8. Ke6—d5: és nyer.

Ha sötét lép először:
l Ke6—fő 4. Ke2-d3 Kf4-f3
2. Kf3—e3 Kf5-gt 5. Kd3-d2 Kf3-e4
3. Ke3-e2 Kgt—í'4 6. Kd2—c3 Ke4-e3

Sötét nyer.

III. V. dér Lasa. (H.-Bnch, 1852.)

Vil. Kf2. gy. a2. g2. — Sőt. Kd4. gy. a3. f5.
Sötét nyer, ha az első lépés íít illeti.

1 Egyedüli nyerű lépés, mely a sötét király ellenállását megtöri.
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! Kd4—c3 3. Ke2—d2 Kb2—a2:
2. Kf2-e2 Kc3—b2 4. Kd2—e2 f5—f4

és nyer.
IV. PhlHdor.

Vil. Kd3. gy. b4. c5. — Sot. Kd5. gy. b5. g5.
A játék döntetlen, p. o.

1. Kd3-e3 Kd5-e5 4. Kg3-g4 Ke5—f6
2. Ke3-f3 Ke5-f5 5. Kg4-g3 Kf6~e5
3. Kf3—g3 Kfo—e5 6. Kg3 —Í3 Ke5 —f5stb.

III. FEJEZET.
Király és két gyalog király és három gyalog ellen.

I. Szerző. (1870.)

t:W///v>. ÍÍÍÍÍÉÍÍ̂ . Í.̂ TÍ? -f/w/s/wí
£p> •;.'' W%Wá ''%%W'' WfflW'-

.•í,-/i'/./.W. í.tf// s.VS. V.'.//%'',S< 4s's//ssZ'/.
•f'--s.;"íV. '"''//WS// W/////' '"W/Mn ••fr/tfVM. '-'"»KyM t'íMiííít 'y////////V/'-'Qvy'í '' //s /////S '/'/MrSy/SS 'S,////,%fs5

\^emfw^mwm» fl • \m\,,,'f'""m./y/ imim wz. m, ú'tím.

*íí> 's Ä«? f YJWwkyy, vss's//ss/f'$'. r f'.-%///s.W.t

vmaYv/ / 9i, w£aY/f

Világos indul s nyer.
1. d4-d5 c6—d5: 3. a5—a6 vil. nyer.
2. b4—b5 íiG—b5:

Ha a sötét király egy koczkával közelebb (g8 vagy
g7-en) állana, a játszmát döntetlenné tehetné :

1. d4—d5» Kg3-f7! 3. b4—b5 Ke7—d6!
2. d5-cö: Kí7—e7 stb.

1 Vagy tetszés Bzerént. Ha TÜágos a kirAlylyal nyomul előre,
»ötét hasonlókép ezt teszi és ellenáll.
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II. Lolli.

Vil. Kh4. g y. c4. e4. — Sot. Kh6. gy. b6. d6. f6.
Bármelyik fél indul, remis.

1. Kh4-g4 Kh6-g6 4. Kf5-gt Ke7-e6
2.Kg4-f4 Kg6-f7 5. Kgi-í'4 Ke6-e7
3. Kf4—f5 Kf7_e7 stb.

IV. FEJEZET.

Három szabad gyalog a király ellen.

Ez a végjáték a legnehezebbek és legtanúlságosab-
bak közé tartozik; elemzése a sakkmestereket sokat fog-
lalkoztatta. Számtalan változata közül ezen a helyen tér-
szűke miatt csak kettőt adunk. Egyébiránt a következő
fejezetben úgyis hasonló hadállások elemzéseit tárgyalván,
az eljárást ott bővebben ismertetjük.

I. Carrera Péter. (1617.)

'f////'////,"'" ''//•'////s//''"'"""'////•"////"' '' ''/////'///// "

w'tp't'/ ''wwf' ''•/f''t//'W' y^'y w

^œ '̂̂ ^g^y^^^^^^^^^
''" ''Sfiy/S/W*" 'S/-'/////'/// " ' ^Ffflffifó" ' ~'f'ffl/'///''$'

'ffijfffi'' '' '{'•"•''/'''ty'"' 'ffl'/mw'"' 'ffi^ffifr

Ebben a hadállásban a világos király, akár először
húz, akár nem, feltartóztathatja az ellenséges gyalogokat;1?^.

1 Mivel a világos király az ellengyalogokat el foglalta, a játszin»
pat lesz — a sötét király és b7. gyalog mozdíthatatlansága miatt.
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l g7- g5 A) A)
2.Kgl-g2 h7-h5 l Í7-Í5
3. Kg2-g3 g5-g4 2. Kgl-gä h.7—h5
4.Kg3-h4 Í7-Í6 3. Kg2-g3 g7-gS
5. Kh4-g3 f6—f5 4. Kg3-g2 g6~g5
6. Kg3—g2 h5—h4 5. Kg2-gl g5—g4
7. Kg2-f2 h4—h3 * 6. Kgl-g2 h5—h4
8. Kf2-g3 f5-f4f 7. Kg2—h2 f5—f4
9. Kg3—h2 f4—f3 8. Kh2-gl stb.

Hasonló hadállás előidézésétől, mint a most követ-
kező, különösen óvakodni kell.

H. A bábokat úgy kell felállítani, mint az előbbi
ábrán, kivéve a három sötét szabad gyalogot és a világos
királyt, melyek következőleg állanak: a világos király h2-n,
a sötét gyalogok f4. g5. és h5. koczkákon.

Világos e példánál csak az esetben tartóztathatja fel
a gyalogokat, ha először léphet, ha azonban sötét húz,
f4—f3 lépéssel nyer.

1. Kh2—gl! f4—f 3 3. Kf2—g3 b.5—h4f
2. Kgl—f2 g5— g4 4. Kg3—f2 ésmegnyeri

a gyalogokat.1

V. FEJEZET.

Király és három szabad gyalog mindkét részen.
(Lásd az ábrát a következő lapon.)

A sakkmesterek e hadállást évszázadokon keresztül
döntetlennek tartották. A mi halhatlan nagy mesterünknek,
Szénnek jutott az a dicsőség, hogy ezt a téves véleményt
kitűnő elmeélével megdöntse s kimutassa, hogy az először
lépő fél győz. Szén első külföldi útjában (1843-ban) leg-
inkább Londonban s Parisban számos fogadást nyert ezen két-
ségbevont, de soha meg nem czáfolt állítása gyakorlati
bebizonyításával.

1 À játszma eredménye azonban, mint az előbbi példánál s
ugyanazon okból csak pat lehet.
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L

&.4/MV/'., r f t/Z7;,'-M /,."//Z/.'j'.vrri t £','.'/f,.w.

fäj//,Ay / f %zm%!7////^ 4MáE.y/f/,,/f//<<Mxú/f.„/f,r/

W'í'íy/s 'ftW'''1?'"r'''X?"'//''•/''''""" ''///:/'/'/'' '

Minthogy Szén elemzései egész terjedelmükben —
legalább szerző tudtával — föl nem jegyezvék, a követke-
zőket leginkább Walker Gy. rövidítései szerént adjuk.1

1. Kdl-e22 Ke8-d73 6. b2—b4 g7-gő7

2. Ke2—f3 Kd7—c6 7. a4—aöf Kb6-a6
3. a2—a4 h7—hő 8. c4—c5 h5—h4f
4. c2—c4 f7— f B * 9. Kg3-h3 Ka6-b5^)
5. Kf3—g35 Kc6—b66 10. Kh3—h2 és nyer.

A>
Hadállás: Vil. Kh3. gy. a5. b4. c5.

Sőt. Ka6. gy. f5. cj5. h4.
1 >Art o/1 Chess-plaij. London, 1846.« Walker Gy. jeles angol

mester 1843-ban több izben érintkezett Szénnel s utóbbitól tanulta
ismerni ezeket az általa később rövidített elemzéseket.

a Egyedüli helyes lépés.
• Mindegy, ha s. valamelyik gyalogját mozdítja is a király-

lépés helyett.
• h5—h4-re a vil. király e gyalogot g4-en megtámadta volna.
8 Hogy a h5 gy. h4-re többé ne mehessen.
• Ha valamelyik gyalog mozdul, vil. a4—aô húzással felel.
i g7_g6-ra, vagy Kb6—b7-re is a4—a5 következik.
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9 f5—f4 13. Kh3—h2 Ka7—1)7
W. c5-c6 f4—f3 14. b5-b6 g4-g3f
1L b4-b5f Ka6-a7 15. Kh2-gl és nyer.8

12. C6-C7 g5—g4f
Annak bebizonyítására, hogy más első lépésre, mint

a fönnebb adott, (Kdl—ea) világos nem nyerhet, álljon
itt a következő elemzés:

L
1. a2-a4 k7—h5 9 B. Ke2—f 3 h5—h4
2. Kdl—e2 f7—f5 6. Kf3—f4 Kc6—c5
3t c2—c4 Ke8—d7 (döntetlen.)
4. a4-a5 Kd7—c6

II.
vagy:

1. a2-a4 h7—hő 7. Kf2—g2 Kc6—1)7
2. c2—c4 Ke8—d7 8. c4—c5 g7-g5
3. a4—a5 Kd7—c6 9. Kg2—gl g5— g4
4. Kdl—e2 f7—f5 10. Kgl~g2 g4—g3
5. Ke2—f2 h5—h4 11. b4-b5 Kb7—b8
6. b2-b410 f5—f4 és sötét nyer, minthogy vilá-

gos 6-ik lépése hibás volt.

Tanulságosak a következő példák, melyek a föntebb
közölt (Szén-féle) hadállásból eredhetnek.

IL Vil. Kg3. gy. a4. b4. c4. — Sőt. Kb6. gy. f5. g5. h5.
A ki először lép, nyer.

1. a4_a5f Kb6-a7 4. b4—b5 h5-h4
2. c4—c5 f5—f4f 5. Kf2-g2 nyer
3. Kg3-f2 Ka7—b8

• P. o. Kh2—gl; f3—f2 f; Kgl~fl ; h4-h8; a5-a6f;
Kb7—c8; a6—a? és nyer.

• Rósz volna sőt. részéről, ha e helyett királyával lépne, mert
ekkor vil. Kdl—e'2 által visszanyerné az elvesztett tempót. Szükséges,
hogy e h. gy. mielőbb h4-re jusson.

10 Hibás lépés, melyre vil. veszt. Azonban ha Kf2—f3 húzást
teszi, a játszma döatetlea.
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III. Vil. Kg3. gy. a5. b4. c5. — Sot. Kb7. gy. f5. g6. hS.
Világos nyerni fog, akár először lép, akár nem.

1. b4-b5 g6—g5 3. Kg3—g2 és nyer.
2. b5—b6 g5— g4

IV. Vil. Kg3. gy. a5. b6. c2. — Sőt. Ka6. gy. f7. g4. h3.
Veszt, a ki a visszamaradt gyalogot (c2 és f7) húzza.

1. c2—c3 Ka6 —b7 5. Kg3—Ii2 f5—f4
2. Kg3—f2 f 7 - - f 6 * 6. c4-c5 Kc6-b7
3. c3—c4 Kb7—c6a 7. Kh2-hl g4—g3
4. Kf2—g3 f 6 - f 5 sötét nyer.

V. Vil. Kh3. gy. a5. b6. c2. — Sőt. Ka6. gy. 17. g3. h4.
A játszma döntetlen; mert mindkét fél csak királyát

mozdítja és pedig vil. Kh3—g2 s h3; sőt. Ka6—b7 s a6
koczkákon. A másképen játszó fél veszt.

VI. Szén. (1843.)

" #^T^ ''-•//< 'f'y'-/í'/'' 't/i/'/ïï'/'/ÏÏ/r, ''fflfflffiï

WrtÊ äHH WMÁ
y''y/fá<- *Míí'//ft 'tW/'//'/i''' '"'%//'/'

yím"P* y&yf/* vw'& mm

v&Msï&, '$/%//.$' .. ' ' v&ftfflföfw.
WÚM y'^W'- %%&&• t W&fon Ä

yffiffiHífa'"* 'W^'W'' '' "'' Wf'ffifr 'P^iïufr

^^'''''^WMjf'^^W^ WÍE'

Nyer, a ki először húz.

» ff—f5 hibás lenne ; mert akkor a vil. király feltartóztatja
a sötét gyalogokat.

8 A gyalogok előmenetelének akadályozása végett.
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A)
1. c4—c5 Kc7—b84) 1 Kc7—b7
2* Kf2—g2 v. nyer. 2. Kfá—gl nyer.

VII. Ugyanattól. (1843.)

Vil. Kg2. gy. a5. b4. c4. - Sot. Kb7. gy. f5. g5. b4.
Veszít, a ki először lép.

1. Kg2—h2 f 5—f4
2. Kh2—gl Kb7 - a7 (vagy c7) és s. nyer.

Vagy ha sötét húz először:

l Kb7—a7 3. Kg2— f2 (vagy h2)
2. c4—c5 Ka7—b8 és v. nyer.

VI. FEJEZET.

Király és több gyalog mindkét részen.

L

Wíűffl' '' ' "'MW' ''" '''VW'?"" ""''fâ'Wf'''''

., ,,,/,./••'•'• -..,,„,. ™*&WMy„ .... w!ffi%"-Y , %.•:&/$#.

V/X//Í.4Í'. t^-^-ytm//, ™fXtKff, r / KŰZfám, f

Wfflffl'' ' ''"'W'ffiffi''""n"''''''•//'/?/'''/' '' 'tyWW"' ''//-

Jelen hadállásban a játszma döntetlen; mert egyik
"iWtl : A 8AKK.TÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 14
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király sem képes az ellenséges gyalogok által elzárt vona-
lokon áttörni.1

H. Vil. Kh2. gy. a5. b5. c5. — Sőt. Kh5. gy. a7. b7. c7.
Világos nyer, ha először lép.

A)
1. b5—b6 a7—\)6:A) l c7—b6:
2. c5 c6 b7—c6: 2. a5—a6 b7—a6:
3. a5—a6 v. nyer. 3. co—c6 nyer.

m. Walker.
Vil. Kb2. gy. d5. g4. h3. — Sőt. Kf7. gy. d6. f6. g5.
A játszma döntetlen, még ha sötét húz is először,

l f6—f5 5. Ke4— f3: Kf6~e5
2. Kb2—c3* Kf7—f6 6. Kf3-g3 Ke5-d5:
3. Kc3—d4 f5—f4 7. h3-h4 g5—h4f
4. Kd4—e4 f4— f3 8. Kg3-h4: remis.

IV. Ugyanaz.

'•///•'/y'"'' '" ''"íjíffiííSr"" '''' ?<'••' ''('tri ''"'''''<•,'///'/f'" "'""'''

WH&* WW -^^ 5^'
xí%ffií>. wlffi%$ $tS#w, wiizffiß

-, /•/.••' '•'•'//. W/s'-'''••'/// '^///'/Ws '/s/'/.''-1'//

^'WW ;W7 '̂ ^ ^W^
t,'sït/s/./A ir'i •//,''.; *V~. rí/, s>'•-S.-: '.'' - , 'J/ . s- '.'/f.

Világos indul és 4. lépésre ma töt mond.
1 Ez a Ladállás oly sajátságos, hogy sem egyik, sem másik fél

még szándékosan sem veszthet.
* Világos veszít, ha az f5 gyalogot üti.
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!.Kd3-c4 d6—d5f 3. g4—g5 d5-d4
2. Kc4-c5 f 6—f 5 4. c3—d4:$

Löwenthal (sot.) és Morphy (vil.) egyik játszmájából. (1858.)
Világos, midőn még a sötét király fö-on állott, kirá-

lyával (fa-ró'l) gl-re lépett vissza, mire sötét g5-re húzott
s ezzel az ellenállást és vele a játszmát megnyerte.

V.

'^mí':'/"/ ^PHP''"'''Aysí ://^9 '

ipywft"' ÁW^ w^M /i^//4/

4JwÁ „ ,„jOÍMm JáEm. EllÍx/,

?///'$!% w/wm"' t\ 't///%y%%''> V'/'fflm'

w^A ;Af̂ PMMUŰ.. , f MMíE'.y, WŰÍÚ. ^^ <Ú%%Ű

táy/t™. fy&M/. fe^iíll ^•$™w.
Sötét (Löwenthal) húz és nyer.

l Kg5—f4 5. Ke2—f 3 Kd4—c4:
2. Kg2—f2 c5—c4! 6. Kf3-e4 Kc4—b4
3. d3-c4: Kf4—e4: 7. Ke4—e5: Kb4—a4:
4. Kf2-e2 Ke4—d4 8. Ke5—d4 Ka4—b4

és sötét nyerni fog.

VI. Mayet (vil.) ésPaulsen L. (sőt.) egyik játszmájából. (1864.)
Vil. Kf2. gy. a5. c4. c5. d5.

Sőt. Kf6. gy. a6. b7. c7. f5. h4.

Ezt a játszmát a jelen hadállásnál, mint döntetlent
hagyták el, holott sötétnek nyernie kell, ha királyát c8-ra
viszi s azután b7—b6 húzással (a) gyalogját felszabadítja.

14*
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VII. Kieaerttzky.

mm.*
É HEI flilA

Pu AI Ä im

v//// ^̂ ^B*S ^ ĵ, '^m&y/

4^A ße^E ^4^/^.y wfóÉ^

\wtáéí- wé/áÁ MŰM. •étmÂ
Világos lép és nyer.

1. c4—c5! d6—c5:A)B) B)
2. a4—a5 b6—a5: l g5—g4
3. b5—b6 c7—b6;i 2. a4—a5 h4—h3
4. d5—d6 és nyer. 3. g2—h3: g4—h3:

A) 4. Ke4—f3 h3-h2
l b6—C5: 5. Kf3—g2 b6-c5:
2. a4—a5 c5—c4 6. a5—a6 b7—a6:
3. a5—a6 b7—a6: 7. b5—a6: és a 2-ík
4. b5—a6: c4—c3 lépésre vezér lesz.
5. Ke4—d3 stb.

VIII. Vil. (Walker.) Ke2. gy. a3. b2. e5. f4. f5.
Sőt. (Cochrane.) Kd5. gy. a6. c4. f7. g5. h5.

Világos (W.) indul és nyer.
1. e5—e6 f 7—e6: 6. a3—a4 Ke7—f8
2. f5—f6 Kd5—d6 7. Ke2— f3 Kí'8-e7
3. f4—g5: 66—65 8. Kf3—64 h5—h4
4. Í6-Í7 Kd6-e7 9. Ke4— f3 Ke7-f8
5. g5—g6 a6—a5 10. Kf3—g4 és v. nyer.

' Vagy c7—c6.
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IX. Harrwit/. (Lehrbuch d. Schachspiels.)

.

WMéífwM """WMwm l Wm wm AIWÏÏ&M WZM&. m%M WwMm •wmky///, jtiMÏM., ^ w$m.y , €wM.y /

pSI éÉH * Mm.
y%fflW' %W'7'''f' yp''{ffi(fr Wfffíjíff

WÁV/// 4)èÈ, ÍimY
Wr*A&áy %má ftàâ^ tmm.

•/,%////% ttXy/í/:?!'. ^^%^ %S^^

Világos lép és nyer.

1. f2—f3 e4—f3: 10. Kd2—d3: Ka8—b7

2. Kgl—fi i f3—f2 11. Kd3—c4 Kb7—a8

3. e3—e4 d5—e4: 12. Kc4—c5 Ka8—b7

4. Kfl-f2: e4—e3f 13. Kc5—d6 c6—c5

5. Kf2-el e3—e2 14. a7—aSV.fKb?—a8:

6. d4—d5 c6—d5: 15. Kd6—c7 c5—c4

7. Kel —e2: d5—d4 16. b6—b7f Ka8—a7

8. Ke2—d2 d4—d3 17. b7—bSV.f Ka7—a6

9. c5—c6 b7—c6: 18. Yb8—b6$

X. Ponziani. (1782.)
(Lásd az ábrát a köv. lapon.)

Döntetlen, ha világos húz először; p. o.
1. a2-a4 d5-d4 3. Kg2—f l f4—f3
2. a4—a5 d4—d3 4. Kf l—el g5—g48

1 Világosnak tehát oda kell működnie, hogy sötét részére min-
dig maradjon egy időlépés, különben pat lenne.

1 Ponziani. ki ezt a hadállást elemzetté s azt állította, hogy
vü. nyer, ezen a helyen sötét részéről e5—e4 lépést tette, melyre vil.
könnyen nyer. A jelen mesteri húzás Szén-tői ered és sötét egyedül
«zzel csikarhatja ki a remist.
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5. a5—a6 f3—f2f 10. Va8—b7f Kg7-f6
6. Kel—f2: g4-g3f 11. Vb7-b6f Kf6-f5
7. Kf2-g3: d3—d2 12. Vb6—f2f Kf5_e6
8. a6—a7 d2—dlV. 13. Vf2—bő f Vdt—d6
9. a7—a8V.fKh8-g7 14. Vb6—b3f Ke6-f6stb.

X. Ponziaui. (1782.)

Wfâffî^^ltô^^^W&r^WfâP^^

ÍŰMWÁ W//MW. wfsxfëip.y 'vwy/<M

Mty/%w, ús7////.4. v/jy/Kw. ',/í///sjlx,
W2%% W0M * WM%> tm ÉMW ^ Wm W
mdmw.. , •!'M%y/$.y f. ^M^.y tíxzű.w..

Wítöm W-%íw.y 'íMUM fi'/.'MM

étfríS, ^7/M. <vJMi&- ™f//£$.

NEGYEDIK RÉSZ.

TANULMÁNYOK.

Az egyszerű végjátékokról irt, előbbi rész feladat»
volt az egyes báboknak egymás ellen való liadargási rend-
szerét előadni. Jelen részben, mintegy az előbbinek kiegé-
szítéséül, néhány érdekesebb, leginkább élő játszmákból
vett hadállást mutatunk fel oly czélból, hogy azokat tanul-
mányozva az olvasó az alább közlendő mintajátszmák
bonyolultabb combinatióinak felfogására előkészűljön, ille-
tőleg a bábok helyes összeműködéséről tájékozást nyerjen.1

1 Az itt közlendő hadállások megfejtéseit alább adjuk. Igye-
kezzék azokat a tanuló önerejéből megfejteni; mert tanulmányozása
csak akkor lesz sikeres.
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I. A Hllei iiëvteleiitol.

" KM HH

A A , ,
"UM •ißis/vy?. v.y/M/.w. ',•:/.///>.'?/. '/.Z///////.
•'.'•'/••///•'// '"''W/t *'/'/#'•/%• ''}'%?/////

•

yí'AJÍfavs. '.:/,///s^'/ r f vjn//f,.v/ t f 's/s//'///*;

'vsïwytt, fyE&a', %L-±'%'.•.v/ÚM. m<,y//,Zv. w;/////í/r. '////////m.

A i

<^^g^ f/is//''/v ;?#%£.?% í,'////y/M

Világos lép és .nyer.

U. TU . . . . (1870.)
Világos Khő, Vh4. gy. f7.

£0M Kh8. Fg7. Ha7 és c6. gy. a2. h7. h6.
Világos indiü és nyer.

ül. Morphy (sőt.) és Harrwitz (vil.) egyik verseiiyjátszmájál)ól(1858).

4///t•/*///* ','.<-f//.í;& '..S,/Ss w. vwZvyXK
W'ffiffl'- 'yí-'///'/ '''WWJ1 WíM

,-/:,/.-/,.'.-9 K;'/*.'í<'. w////////'. $'//////%'
'/////////// ////í////> 'S"','-"////, 'S'//''/,'///,

• Plwy//////^^///////A^ 2-*

A • l

.y„M,3í <6tmœ. '//MäiM. mwM•:/ '-M-- 'Wy^fc ''vw-'/w- wisw,

"<?/•.;///:'•'•" "': 's/ftsw//,'!™*™,.>í" y/Mf mamss&^^^
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IV. Salrio.

Világos Kh2. Vh4. gy. a5. b5. f4. g2. h3.
Sötét Kh8. Vg5. Bc4. gy. a7. g7. h.6.

Világos lép és nyer.

V. Szerző. (1870.)

^^á^p^á^w^ î̂ 1^
mi JM à m

f^W^Ww^Wf
éÁúŰ 'Űfrw/ €:%?,:% ''.'.'zMé:®m • n n

?̂2 ^ íí«!vwí;á<A •/•'////$.'¥/. t v&&•*:%&

ây PAÍ " s
tâTZrffiÎ í^%&^ 4//,f,t)//i ív/ÍX/.W.

Ha világos indul, 7-ik; ha sötét, akkor ez ad 4-ik lépésre
matot.

VI. Lolli.

7i%os Khl. Vb4. Bfl. gy. c4. g2.
^öfe'í Kb8. Vg.5. Ba2. gy. a6. b7. c7. g3.

Világos lép és kierőszakolja a patot.1

VII. M. (1870.)

Világos Khl. Vfö. Ba7 és a8. Hd7 és f8. Ffl. gy. 1)7.
£óM Kh8. Va2. Be8 és h6. Fg7. Hc7 és f7. gy. a4. f4.

g3 és h 2.
Világos indul és döntetlenné teszi a játszmát.

1 Vagyis kényszeríti sötétet, hogy őt pattá tegye.
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VIII. Egy RécsI (vil.) és dr. Spitzer (sőt.) között 1855-ben váltott
játszmából:

Világos Kgl. Vh5. Bal és el. Fa3 és c4. He4. gy. a2.
eő. f2. g2. h3.

SóM Kg8. Vd8. Ba8 és f8. Fb6 és c8. Hc2. gy. a7. b7.
c5. d7. f7. g7. h7.

Világos húz és nyer.

IX. Tan d. Lasu és Hirschfeld P. között (1862.)

Világos (V. d. L.) Khl. Bal és f7. gy. b2. b4. c2. d5. f3. h2
Aöíáf (H.) Ke3. Bg2 és g8. gy. e5. h4.

Sötét húz s legfölebb 5. lépésre matot mond.

X. Löwenthal.

éxZÚÉ1. f ^'X/ÁW.y >f '&?%%& ^S
r '//KMy&f/f f

WÁ//f Sá,^,,.,,%&Á.y ̂

m^^m^^wwJ^^m^^-
• •

•'••^'••''•„„„^

&• •

Világos indul és döntetlenné teszi a játszmát.

XI. Hzerzö egyik játszmájából. (1870.)

Világos Kdl. Ba4. Fa5. gy. a6.
Sötét Ke3. Bd4. Fg8. gy. a7. d5. d2. g4.

Világos lép és nyer.
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XII. Siniirh'lsy.k.v. (Berl. Schachz. 1857.)

Világos Ke4. Hd3. gy. c2. g4. h4.
Sötét Kb5. Fb2. gy. a4. d4. h7.

Sötét nyer, még ha világos húz is először.

XIII. (Berliner Schachxeitung. 1858.)

Világos Kh2. Bf2. és g7. gy. b6. g5.
Sötét Kc8. Bc6. és d3. gy. a6. b7. h4.

Világos indul és nyer.

XIV. Szerző egyik játszmájából (1870.)

Vüáffos (Sz.) Khl. Vf6. Bdl és f í . Ff7. gy. a2. b2. c2. fö.
g2. h2.

Sötét (K.) Kd8. Vg5. Ba8 és fő. He7. Fh6. gy. a7. b7. c7.
d6 és h7.

Világos 5. lépésre matot jelent.

XV. Morphy P. egyik játszmájából.

Világos (M.) Kg6. Vc7. gy. f5. h2.
Betét (N. NŐ Ke8. Vd8. Bh3. gy. dB. e7. f6.
Világos húz és döntetlenné teszi a játszmát

XVI.

Világos (Cochrane.) Kgl. Bd6 és f5. gy. a2. c7. f2. g2. g3.
Sötét (Deschapellcs.) Ke8. Bc8 és e7. gy. a7. b7. g7. Ii7.

Világos húz és nyer.

XVII. (Paris. 1862.)

Világos (Macznski.) Kel. Vd4. Bdl és hl. Fd2 és fi. gy.
a2. b2. c2. g2. h2.

Bötet (Kolisch.; Ke8. Vg4. Ba8. és h8. He4. Fc8. gy. a7.
b7. c7. C6. t'7. g7. h7.

Világos 3. lépésre matot jelent.
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XVIII. (London. 1851.)

Világos (Anderssen.) Kf2. Vh4. Bd2 és d4. Fc4. Hg5. gy.
a2. b3. e5. f 4. g2. h2.

Sötét (Wywlli.) Kg8. Vb6. Bel és g7. Fb7. Hd5. gy. a5.
e6. fö. g6. h5.

Sötét húz és nyer.

XIX. Egy, a pesti sakk-körben 1866. február 24-én Záry Zs. (vil.)
és Strausz H. (sőt.) között váltott játszma záró hadállása:

KW/KMÍ. UWMM 'íS-í/ŰM %s4ÍX//.'W.wm wm ^m wmwwv. w^n w0w 'm?n^ / WHa.y mmy Jp%MY/.,
á H ^ H A

^/ , '•'M'//''M'-rf *•"'"'•'"• ..,,,,.,/""•'•'''•.„ ms/// '

WMmÓM %'//•''///#. ''/S/W//7/Í ŰX//?'/^.
'•''/•'///////t '"'''•'/•'//// Á Wííííííít '"'M/4X

\ Û ^f.^VJj^ *\y/''///////, y/////////, ' '''////////s vv/s,'y////-

tíHjMá.,^ mm„ 0Jm, ^ W&.r*
'/•t//'/-'/// J&BM s/ '•X/'W/s .." „. /t^vy^ffis

; „.„., "•'''/".••Y-, ,r '••..•::V-::<'.'.^ f V///////W, Ï/MÎ/',.

^tmíu 'tdtüm. ^&>- wiiz0í

Sötét nyer, még ha világos húz is először.

XX. (Boroszló. 1864.)

Világos (Anderssen.) Kf4. Fa4 és h8.
Sötét (Snhle.) Kc4. Hfö. Fg6. gy. d3. h7.

Sötétnek nyernie kell, ha a húzás őt illeti.

XXI. (Pest. 1861.)

Világos (Cseresnyés.) Kgl. Va7. Bal és el. Ha3. Fh6. gy,
a2. c3. g2. h2.

Sötét (Záry.) Kg8.Vd5.Bb2 ésh8. He5. Fg6.gy. C7.f6.f7.h7.
Világos lép és nyer.
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XXII. A megérintett sakkbáb mozdulni tartozik.

Midőn nagy királyunk, a dicsű Hunyadi Mátyás 1479
július hóban az Ulászló cseh királylyal kötött békeföltéte-
lek megerősítésére fényes udvarával Olmüt/be ment s ott
több napig tartózkodott, neje, a nápolyi Beatrix, ki a szép
és nemes sakkjáték iránt való érdeklődését volt hónából
hozta magával, az ott szintén jelen volt Ulászló cseh
királylyal — üres óráiban — gyakran sakkozott.1 Hasonló
alkalommal történt, hogy a királyné, olasz hevétől elragad-
tatva, minthogy játszmája fölötte kedvezőleg állott, mielőtt
a helyzetet behatóbban átvizsgálta volna, a következő ábrán
feltüntetett hadállásban:

Sötét: Beatrix.

W/s//;/?//. vmXK&íí '..í,,'//////. <;',•///.•/.<'/.

"" víá ma \ *?mm
'///////////, *S/'fif//////, W/S/W/f* '////s/s''///,

H à ^
• ^^^J^'^^^/^^^^wy

Wm. A Wá wimr .^ .,^
fi&&/%%?. wáíú/// {.•/•faM. W/////M „

l ft. Jim gm jjjjß

^sfSrmaJV^J^imtr^«islói »aílll̂ fel̂ ÉiiÉ má*^_
Világos: Ulászló.

az egyik sakkbábot könnyelműen megérintette. Ekkor azon-
ban jobb húzást vélvén találni, azt hirtelen visszatéve s
másikat készült tenni.

' Teleki, A Hunyadiak kora V. k. 102. 1. Heltai G. ugyan
ostábláról szól. - IL. db. 172. L, — azonban Teleki hitelesebb forrá-
sokból merített.



221

A sakkjáték törvényei, monda mosolyogva és udvarias
hangon Ulászló, szigorúak s azoknak még a királyok és
királynők is hódolni kötelesek. Ex a szabály pedig így
hangzik: »a megérintett báb mozdulni tartozik«.

A királyné boszúsan tekintett majd ellenfelére, majd
a megérintett bábra. Később, midőn boszankodása csil-
lapult, nyugodtabban és figyelmesen áttekinté a had-
állást s győzelemtől sugárzó arczczal fordulva Ulászló felé,
monda:

Jól van, király, a megérintett báb mozdulni tartozik.
Én tehát meghajlom a törvény szigora előtt; a megérintett
bábhal húzok s ötödik lépésre matot jelentek.

És a magyarok királynéja nemcsak kijelenté, hanem
meg is adta 5-ik lépésre ellenfelének a matot, ki is, mint
minden vesztő fél, kedvetlen arczczal fizette ki a 10 darab
aranyat, mely a győztes felet illette.

Megjegyezvén, hogy Ulászló a világos, Beatrix királyné
a sötét tábort vezette; felhívjuk t. olvasóinkat, — találják
el, melyik bábot érintette meg a királyné az adott had-
állásban s mikép adott matot 5. lépésre Ulászlónak? (Vagyis:
sötét indul és 5. lépésre matot ad.)

XXni. Horwitztól.

Világos Kc7. Fa5 és dl. Hd7.
Sötét Ka8. Ve7. Hg8 és h7. gy. h6.

Világos húz és döntetlenné teszi a játszmát.

XXIV. Lichtenstein.

Világos Ka3. Vh4. Bd2. He7. gy. a4. b2. b3. e3. f4.
Sötét KfÖ. Vfl. Hb4 és h7. Fg6. gy. a5. c6. e4. f7 és h5.

Világos lép és kierőszakolja a patot.

XXV. Horwitz.

Világos Kdö. Vd7. Fc4. — Sötét Ka8. VbS.
Világos húz és nyer.
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XXVI. Keletindlaî.
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Világos lép és néhány lépés múlva kierőszakolja a patot.

XXVII. (N. Béri. Schachzeitung. 1870.)

Vüágos (Jóst B.) Kg5. Bc2 és c8. Hg6 és h4. gy. e6 és ß.
Sötét (Hasford B.) Kh7. Bb4 és hl. He5 és g4. gy. gZ.

Sötét húz és 4. lépésre matot ad.

XXVIII. (Berlin. 1870.)

Világos (Zukertort.) Kgl. Va7. Bdl és el. HfB. Fh4. gy. a2.
b2. c4. Î2. g2. h2.

ÄdM (Hamel.) Kc8. Vc6. Bd8 és h8. Ffô. Hft. gy. b7. c7.
d6. f6. g7. h7.

Világos húz és nyer.

XXIX. A félbeszakított játsxma.

Történetünk színhelye a híres Bagdad városa, az arab
uralom fénykorában. A hatalmas khalifiít, kinek nevét a
történetírók fbijegyezni elfelejtek, legidősebb fiával Omár-
ral,kedvencz játékába, a sakkba mélyedve találjuk. A játszma
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-fölötte érdekes lehet, mert az agg fejedelem országa leg-
erősebb játékosa gyanánt ismeretes, az if jú herczeg pedig
babérokra vágyik.

— A játszmát nem érdemes tovább folytatni, monda
a herczeg, ki a sötét bábokkal játszott, némi gondolkozás
után futó pillantást vetvén az alább következő hadállásra,
melybe a játszma jutott. Világos menthetetlenül elveszett.

Az öreg khalifa mitsem válaszolt. Kettőzött figyelem-
mel szegezte szemeit az érdekes hadállásra, sokáig számí-
tott és fontolgatott, végre mosolyogva tekintett fiára s
monda:

— Az ifjúság szokott hibája az elhamarkodott ítélet.
Ellenkezőleg világosnak kell nyernie, mert . . . .

Szavait be sem végezhette. Ijedt arczú hírnök jelent
meg palotájában, ki nagy zajjal kivánt kihallgatást. Az
uralkodó kelletlenül ugyan, de a hírnököt mégis bevezetni
rendelte.

— Gonosz hireket hoztam, kegyeimes khalifa! szólt
*z lelkendezve. JFélelmes ellenségünk országod határain áll
•és nagyszámú seregével átrontaui készül.

— Fiam, monda a khalifa az ifjú herczeghez, jegyezd
föl azonnal e hadállást, melybe játszmánk jutott, azután
oltsuk föl harczi fegyverzeteinket s induljunk az ellenség
elé. Ha Allah kedvez életünknek, a játszmát hazatértünk
után folytatni fogjuk.

A herczeg engedelmeskedett s följegyezte a hadállást.
Azonban Allah nem engedte, hogy a félbeszakított

.játszmát bevégezhessék. Az öreg khalifa egy véres csatá-
ban, mely seregének győzelmével végződött, a hősök halá-
lát szenvedé. Omár herczeg búsan tért vissza gyászával és
babérjával s bánatában a bevégzetlen játszmáról egészen
megfeledkezék. Évek múlva véletlenül kezébe akadt a
pergamen, melyre az érdekes hadállást följegyezte, s azt
tanulmányozni kezdte. Mintán annak megfejtését gyakran
és hasztalanul kisérté meg, összehivatá országa legkitűnőbb
.játékosait s magas díjat tűzött ki ennek a kérdésnek meg-
fejtésére: »Nyerhet-e világos? és ha igen — miként? —«
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A hadállás ez volt:

Sötét: a herczeg.
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Világos: a klialifa.

Sokan megkísérték, részént dicsvágyból, részént a
magas díj elnyerésének reményétől ösztönöztetve a kitűzött
kérdés megfejtését, azonban sikertelenül. — Ellenkezőleg,
világos játszmáját mindannyian vesztesnek tekintek, mi a
herczeget (most már klialifát) ítélete helyességének védel-
mében még inkább megeró'síté.

— Atyára nagy sakkjátszó volt — gondola, — azon-
ban ennek a hadállásnak a megbírálásában kétségkívül
csalódott.

Később — midőn a dolog már-már feledésbe merült, —
egy szegény tevehajcsár kért Omártól kihallgatást. Omárr

ki atyja kegyes szívét öröklé, szívesen megadta kérését
De mennyire bámult, midőn a tevehajcsár azzal az alázatos
kérelemmel janiit eléje, hogy az oly híressé vált sakk-
hadállást neki is engedje megtekinteni. A fiatal khalií'a
teljesítő kívánatát s kétkedő arczczal nézte őt, midőn
annak figyelmes szemléletébe merült.
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— Kegyelmes khalifa! — monda kevés idő múlva
kipirult arczczal és diadalmas hangon a tevehajcsár, atyád
valóban nagy mester volt. Világosnak nyernie kell.

— De már erre csakugyan kíváncsi vagyok! viszonzá
Omár a legnagyobb érdeklődéssel s helyet foglalt a sakk-
deszka mellett.

— Egy, kettő, három, négy, öt — számlálá a teve-
hajcsár. Világos indul és ötödik lépésre matot ad.

A khalifa mindenféle ellenhúzást megkísértett a sze-
rencsés megfejtő ellenében, azonban a mát ötödik húzásra
mindenkor bekövetkezett.

— Fényes kard rozsdás hüvelyben, lángész a szerény
külső alatt! monda magában a khalifa, s a tevehajcsárt
nemcsak gazdagon megjutalmazá, hanem egyik tanácsosává
emelte s választását később sem volt oka megbánnia.

Mielőtt t. olvasóimat e feladvány megfejtésére felhív-
nám, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a középkor-
ban, midőn ez az esemény történt, a sakkjáték szabályai
a maiaktól több pontban eltértek. Csak azokat emelem ki,
melyek ezen hadállás megfejtéséhez okvetetlenűl szükségesek.
E szerint a futárok, állomás helyeikről előre és vissza
mindenkor csak a harmadik koczkára léphettek, csak erre
terjedt ki hatályuk, azonban szabadságukban állt bármely
közbeeső bábot átugrani (mint a huszárnak szabad). P. o.
a két sötét futár, és pedig a királyfutár (b8) a d6, a vezér-
futár (b3) a dl és d5 koczkákon uralkodik s egyik a c7-en
álló huszárt, másik a c4 bástyát átugorhatja. A vezér
járása és hatásköre a középkorban fölötte korlátolt vala;
ugyanis egyedül a legközelebbi, ferdén eső koczkára (előre
és vissza) húzhatott s hatálya csak ezen szomszéd koczkára
terjedt ki. A közlött ábrán e2-n álló világos vezér e pont-
ról csak dl, (13, fi és f3 koczkákra, a g5-n levő sötét
vezér csak h4 és h6-ra húzhat. Tehát a sötét király e5-n —
ezen szabályok .szerént — megtámadva s így sakkba
téve nincs, valamint a sötét vezér h4-en sakkot nem adhat.
A király, bástya, huszár és gyalogok menetmódja a mos-

MÁRKI l A 8AKKJÂTÉK KÉZIKÖNYVE. 15
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tanival megegyezett; azonban a menetközben való ütést a
gyalogoknál meg nem engedték, s az utolsó sorba érő gya-
logot mindenkor vezérré kellett változtatni.

XXX. Egy, Londonban több év előtt Boden (vil.) és L .... (sőt.)
között váltott játszmában a következő húzások után, ú. m.

(Szicziliai megnyitás.)

1. e2—e4 c7—c5 10. Vdl—f3 Fc8-b7
2. Hgl -f3 Hb8—c6 11. Yf3—g3 d7—<16
3. d2—d4 c5—d4: 12. Bal—dl Hf6-h5?
4. Hf3-d4: e7—e6 13. Vg3-h3 g7~g6
5. Fel—e3? Hg8—f6 14. Fe3—h6 Fb7—c8
6. Ff l— d3 e6—e5? 15. Vh3—e3 Bf8—e8
7. Hd4-c6: b7—c6: 16. Fd3 - c4 Vd8—b6
8. 0 — 0 Ff8—e7 17. Ve3—f3 Hh5-f6
9. Hbl—c3 0 — 0 18. Bdl—d6:! Fc8-g4

Vagyis ezen hadállásban:

Világos Kgl. Vf3. Bd6 és fi. Hc3. Fc4 és h.6.
gyalogok: a2. b2. c2. e4. fö. g2. h2.

Sötét Kg8. Vb6. Ba8 és e8. Fg4 és e7. Hf6.
gyalogok: a7. c6. e5. f7. g6. h7.

Világos, kin a húzás sora állott, egy döntő húzást tett.
Melyik volt az?

XXXI. Márki I. (1871.)

A híres »Cid« (spanyol románcz-gyüjtemény) egyik
darabjában Don Alfonso király, Fernando fia, testvére —
Sancho király — elöl Toledóba, Ali Maymon mór király
oltalma alá menekült. Ott tartózkodása idejében testvére
Sancho orgyilkosok áldozata lett. E fontos esemény tuda-
tására, Alfonso a mór király palotájába ment s jövetele okát
titokban elbeszélte.

»Asztal mellé ültének most,
Egy sakkdeszkát téve raja ...
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És Alfonso oly kitűnőn
Játszék, hogy dühtől remegve
Hároraízben rá kiálta
A király: hah! palotámból
Távozz, távozz tova rögtön!«

Don Alfonso el is távozott, sőt buzgalmában annyira
ment, hogy még aznap éjjel kötélhágcsó segélyével Tole-
dot is odahagyta, észrevévén, hogy ott élete sincs biz-
tonságban. Később az utókor számára fóljegyezte azt a
nevezetes záróhadállást, melyből a mór királynak, a ki
pedig nem megvetendő anyagi túlsúlyban (három gyalog-
gal erősebb) volt, öt lépésre matot jelentett, s mely miatt
az oly haragra gerjedt.

Sutét: Ali Maymon.
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Világos: Don Alfonso.

Világos húz és 5. lépésre matot mond.

Mi pedig e rövid adomából arra a tapasztalásra
Jövünk, hogy mint a derék Ali Maymon felindulása bizo-
nyítja, a sakkjátszók a középkorban sem szerettek veszteni.

15*
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Megfejtések. (A tanulmányokhoz.)

I. (Liliéi névtelen.)

1. Ba6—a4f Kf4—e5 3. Fe6—g8 és nyer.
2. Ba4—e4f Ke5—e4:

II. (M )
l.Vh4— f 6 Fg7— f 6: 2. f 7— f8V.$

ül. (Morphy — Harrwitz.)

1. . . . . . . Ba3—c3! 5. g2_g3 h4—g3:
2. Kd2—cl Bc3—c6: 6. h2—g3: g5—f4:
3. Bb8—b3 Ke7—f6 7. g3—f4: Kf6-g6
4. Bb3—a3 g7—g5 stb. sötét nyer.

IV. (Salvio.)
1. f 4—g5: Bc4—h4: 3. b5—b6 nyer.
2. g2—g4! h6—g5:

V. (Szerző.)
1. Bfl—hl f Kh8—g8
2. Bhl-hSf Kg8-h8: Ha sötét húz:
3. Bel—hl f Kh8—g8 l Vd8-b6f
4. Bhl—h8f Kg8—h8: 2. Ha4—b6 Fa3-c5f
5. Val—hl f Fd7—h3 3. Val—d4 Fc5-d4f
6. Vhl—h3f Kh8—g8 4. Bel—e3 Fd4-e3:$
7. Vh3—h.7 $

VI, (Lolli.)
1. Bfl —f8f Kb8—a7 4. Vf8-c5tVg3-c5:>i;
2. Bf8—a8f Ka7—a8: pat.
3. Vb4—f8f Ka8—a7

A> •
4 -, b7—b6 5. Vc5—c7:f örökösen.

VU. (M. 1870.)
1. Vf5—h7f Bh6-h7: 3. Hg6—e7f Kg8-h8
a. Hf8^-g6 f Kh8-g8 4. He7-g6 f örökösen.
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VIII. (Récsi — dr. Spitzer.)

l Fc4—d3 g7—g6 6. Fa3—b2 c5—c4
2.Vh5-g6 f7~f5 7. Fb3-c4: Fb&-f2f
3.He4-g5 Vd8—e7 8. Kgl—hl Bf8—g8
4. Fd3—c2: f5—f4 9. e5—e6f Bg8~g7
5. Fc2-b3f Kg8-h8 10. Vh6-h7:$

IX. (V. der Lasa — Hirschfeld.) . . .

l Ke3— f2 2. h2-h3! Bg8—g3 stb.

X. (Löwenthal.)

1. Bh8—h7f Kf7-g3^; 6. Kd3-c3: Bb2—c2f
2. Bh7-g7f Kg8—f8 7. Kc3-b3 Bf4—f3f
3. Bd6—h6 Be5—b5f 8. Kb3—b4 a c2 B. örö-
4. Kb3—c2 Bb5—b2f kos sakkot ad.
5. Kc2—d3 e2—elH.f

A.)

l Kf 7—e8 (rosz.) 5. Bh7—h8f '£e8— d7
2. Hh5—g7f Ke8—f7 6. Bf6—d6f Kd7—c7

(Ke8—f8-raHg7—eefnyer.) 7. Bh8—h7f Kc7—c8
3. Hg7-f5f Kf7—f8 8. Bd6—b6 és nyer.
4. Bd6-f6f Kf8-e8

XI. (Szerző.)

1. Fa5—b6 a7—b6: 3. a6—a7 és nyer.
2. Ba4—d4: Ke3—d4:

XII. (Smigielsky.)

1. Hd3—b2:(legj.) a4—a3! 3. c4—c5f Kb6—c7
2. c2—c4f(legj.)Kb5—b6! és nyer.

Más lépésre sötét nem nyer.
• ' • • . •> • '

XHI. (Béri. Schachzeitung. 1858.)

1. Bf2_f8f Bd3-d8 4. b6^-c7f Kd8-^c7:
2. Bg7—c7f Bc6—c7: 5. g5-g6 és nyer.
3. B f 8—d8f Kc8—d8:
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XIV. (Szerző.)

1. Bdl—d6f Kd8—c8 3. V f 6—f 8: f Fh6—f8.
2. Ff7—e6f Kc8—b8 4. Bd6—d8f sköv.lép.g

XV. (Morphy.)

1. Vc7—c6f Vd8—Ál A) 2. Vc6-a8 f örökösen.
A)

l Ke8—f8 3. Vf6—c6f stb.
2. Vc6—f6:f ! Kf8—e8

XVI. (Cochrane — Deschapelles.)

1. Bd6—d8f Bc8—d8: 3. c7—d8:Vf és nyer.
2. Bf5—f8f Ke8—f8:

XVn. (Maczuski — Kolisch.)

1. Vd3—d8f! Ke8—d8: 3. Bdl—d8£
2. Fd2—gSffKdS—e8

XVIII. (Anderssen — Wywill.)
l Bel—c2! 5. Bd2—dl Bc7—c2t
2. Kf2—el Bc2—d2: 6. Vh4—g3 Fb7—a6
3. Bd4—d2: Vb6—glf 7. Vg3—f3 Fa6—fi:
4. Fc4—fi Bg7—c7 Sötét nyer.

XIX. (Záry — Strausz.)

1. Hcl—d3f! Ke5—f5ü 3. a6—a7 g4-g3
2. Hd3—c5:A) Fe4—f3!

A)
2, Hd3—el g4—g3 4. Kgl—hl Fe4-a8
3. f2—f 3 h3—h2f Sötét nyer.

Ellenben:

l .Hcl—d3f Fe4—d3:? 3. f2—f3! Bc2—g2f
2. a6—a7 g4—g3 (remis.)

XX. (Anderssen — Suhle.)

l Fg6—h5! 4. Ke4—e3 Kb4-a4:
2. Kf4—f5: Kc4~b4 és sötét nyer,
3.Kf5-e4 Fü5-g6f
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XXI. (Cseresnyés — Záry.)

l Bel-e2ü Vd5-b7 5. Bb2-b8f! Hc6-b8:
^Ya7_d4 Vb7-b6 6. Bal-el és néhány
3'ße2__b2: Vb6—d4f lépésre matot ad.
4. c3—d4: He5—c6

XXII. (Márki.)

, ve7—a3f 4. b5-a6: Bb7—b4f
2ÍKb2-a3: Ha5-c4J 5. Ha2—b4: Hd5-c3$
3. Ka3-a4 Be6—a6f

XXni. (Horwitz.)

1. Fdl-f3f Ka8-a7 4. Fc4-d3f Va3_d3:
2. Fa5—b6f Ka7—a6 5. Hd7—c5f remis.
3. Ff3—e4 Ve7—a3!

XXIV. (Lichtenstein.)

1. Bd2-d8f Kf8-g7 4. He7-f5f g6—fB:
2. Bd8—g8f Kg7—h6 5. Vh4— f6 f Hh7—f6:
3. Bg8—g6f f 7—g6: és világos pat.

XXV. (Horwitz.)

l.KdS—c6 Vb8—a7 3. Vd8—a5f Vb8—a7
2. Vd7—d8f Va7—b8 4. Fc4—a6 és nyer.

XXVI. (Keletindiai.)

l.Hf7-d8f Kd7—d6:! 6. Hb7—a5f Kc4-b4
2. Hd8—b7f Kd6—d5 7. a2—a3f Kb4—a5:
3. Vg7—e5f Kd5-e5: 8. b2-b4f Fc5-b4:
4. f 3—f4f Ke5—d5 9. a3—b4f Ka5—b4:
5.Hdl-c3f Kd5—c4 Világos pat.

XXVII. (Jóst — Hasford.)

l He5—f3f 3. Kg5-h5: Hg4—f6f
2. Hh4—f 3: Bhl—h5f 4. Kh5—g5 Bb4—g4$

XXVni. (Zukertort — Hamel.)

1. Va7-a8f Kc8-d7 4. Vd8-c8f Vc6—d7!
2.Hf3-e5f! f6—e5: 5. Bel—e5f Ke6—e5:
3. Va8-d8f Kd7-e6 6. Vc8-d7: és nyer.
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XXIX. (Márki.) .
1. Bd8—d6 Fb8-d6:!
2. Bd4—d5f Fb3—d5(v.H.): A)
3. Hf8—d7f Ke5-d44) 3 Ke5—e4
4. Hc7—b5f Kd4—e4 4. Ve2—c3f Ke4—d4
5. Ve2—d3 $ 5. Hc7—b5 $

XXX. (Boden — L )

19. Bd6—f6:! Erre a lépésre világos egy tisztet nyer
s minthogy jobb állása van, a játszmát is okvetetlenűl meg-
nyeri. Sötét (L ) e döntő húzásra 19. Fg4—f3: lépés-
sel válaszolt, mire világos 4. lépésre matot jelentett.

1. Bf6—f7: Vb6—f2f! 3. Fh6-g7f Kh8-g8
2. Bfl — f2: Kg8~h8 4. Bf7—e7:$

XXXI. (Márki.)
1. Bd2—d5f Ke5—d5: 4. Hc6—e7f Kd5-e5
2. He2—b4 f Kd5—e5 5. HM— f 3 $
3. Hb4—c6 f Ke5 -d5 (f 5)

«

ÖTÖDIK RÉSZ.

FELADVÁNYOK.

Feladványok alatt átalában véve oly hadállásokat
értünk, melyeknél követelmény gyanánt bizonyos czél eléré-
sét állítjuk fel ! (legyen ez mat, pat vagy távolabbi nyerés
előidézése), határozott vagy határozatlan számú lépésekre.
— Szorosabb értelemben azonban csak oly hadállások nevez-
hetők feladványoknak, melyeknél bizonyos előre meghatá-
rozott számú lépések alatt (hol egyszersmind ezek a lépések
a közönséges játékmódtól különböző, rejtettebb terven ala-
púinak) az ellen — (úgynevezett egyenes, direkt matfelad-
ványok) vagy megfordítva a kényszerítő, győztes fél mattá

1 Ez értelemben feladványoknak tekinthetők az előbbi két részben
foglalt végjátékok és tanulmányok czíme alatt közlött hadállások is.
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tétele (önmat) kierőszakolható. Ha ezenkívül bizonyos föl-
tételeket is szabnak, (p. o. valamely előre kijelölt bábbal
adandó mát) a feladványok fóltételesek.

A feladványok megfejtésével való foglalkozás, ha a gya-
korlati játékra ismeretök nem szükséges is föltétlenül, erre
lényegesen befoly; mert a tervelés erejét és a találékony-
ságot fejleszti és előmozdítja.

A következő, két és több lépéses feladványokat igye-
kezzék a tanuló — abban a rendben, amint egymásután
következnek — önerejéből és tervszerűleg megfejteni.1

A tervszerű megfejtés felvilágosítására irányadóul két
példát veszünk fel.

I

^™$.f, ,.,, V^.„, SE.,.

'mÈÊ.^J^Ây/i^^Ê^a,v, ,^^ÊÊ.^

' W//////&. •*',',//ís?//.t jfâïTTTTTÎÎ'., . . ,, 'W/S/sS/sá

SU wm * ËlH*
WJ%% WW' -MW'> * W&&wm $m i w$

^^^v^^ví^^^J^1

• ^
V-^'Z.„„„<-4V' V. V,%Z?A

wjm. WMü-A 2^u__wm
Követelmény : világos indul (lép először) és 2. lépésre matot ad.

Ezen feladványnál, (melyet Smitli Tamás angol felad-
ványköltő egy 5 lépéses feladványának eszméje után szerző

1 Itt fűfigyelmet a rendszeres, tervszerű, azaz átgondolt és coin-
binatión alapuló megfejtésre kell fordítani; mert egyedül az ilyennek
van meg a jelzett előnyös befolyása a gyakorlati játékra. A vaktában
való próbálgatás nemcsak nem hasznos, hanem bátran károsnak mond-
ható és felületességre vezet.
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rövidített) mint minden egyéb másnál, legelőször is az ellen-
séges király helyzetét veszszük szemügyre.

A sötét király, mint mondani szokás, paton áll, azaz
nem mozdulhat. Oly sakk, melyet sem ő, sem bábjai el nem
háríthatnának, elegendő lenne mattá tételére; de ebben
vil.-nak azt a két bábját, mely ezt tehetné (t, i. a c6-on
álló futár, mely e8-on és az e2-n álló huszár, mely g3
vagy f4-en adhatna sakkot) az ellenfél bábjai akadályozzák.

Hogyan háríthatja el világos ezeket az akadályokat,
ez a kérdés, melytől a megfejtés sorsa függ. Azt a lépést
kell tehát keresni, mely bármi áldozattal czélra vezet.
A sakkadást a sötét bástya e8 és g3, a sötét huszár f4,
a sötét futár itt és g3 koczkákon akadályozzák. Tehát ezt
a három ellenséges bábot kell az érintett koczkák őrizeté-
től egyetlen lépéssel elvonni!1

1. Vb2—e5.
Ezzel a lépéssel el van érve a czél; ez a döntő lépés.

Tekintsük meg a sötétnek ellenlépéseit.

1. Be3—e5:
Erre a húzásra, minthogy mind a bástya, mind az

utóbbi (sötét maga magát akadályozza a védelemben) a
c7-en álló futárt elvonta a g3 koczka védelmétől, az e2-n
elhelyezett huszár felhasználja a kedvező időpontot és
a védtelen g3 koczkán sakkmatot ad.

Vagy 1. — Hd3-e5:

Erre az f-i koczka szabadult fel, tehát:

2. He2—f4$
Vagy 1. Fc7—e5:

Most az ellenséges futár maga zárja el az e8 fenye-
getett pontnak az e3 bástya által való védelmét, s a c6-on
levő futár e8-on matot ad.

1 Magában értetik, hogy az ellenlépéseket, p. o. saját királyunk
sakkal való megtámadhatását stb. éber figyelemmel kell kísérni. A fönt
közölt példánál sötét Be3-e8 f is fenyeget.
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Végre, ha sötét nem üti a vezért, ez ad matot Ve5— f5:
húzással, és a feladvány meg van fejtve.

II. Oláh Miklóstól. (Nanáson.)
— r / f //yűi / /fá ~~X^/TX>//^ ^%^%^ '<$$fíffl/\

^í^mT^'^^m^W^^
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Világos indul és 4. lépésre mától.

A sötét király itt is pat. Igen, de a saját (a világos)
királyt is fenyegeti az ellenfutár által b6-on adandó sakk,
mely hátrányos volna. A b7 bástya a7-en szintén e futár
miatt nem adhat matot. Azonkívül a bl világos futár teljesen
vesztegel a saját táborabelúbábok miatt, melyek útjában álla-
nak. Ezt a hármas akadályt tehát el kell hárítni (de itt már
nem egyetlen, hanem három egymásután következő lépéssel).

1. Hc2—e3 Ff2-e3: (Legjobb.)
Hiba volna világostól Hd3—f2:, melyre sötét Vgl—f2:

húzással felelvén, még inkább fenyeget (és pedig több pon-
ton) sakkal, úgy, hogy a feladvány megfejtését a fent meg-
határozott számú lépésre lehetetlenné tenné.

2. Hd3—c5 Fe3—c5:
Világos, mint látható, arra törekszik, hogy a b7-en

levő bástyával a7-en a matot kicsikarja, mit sötét termé-
szetesen gátolni igyekszik.
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3. Bb7—a7f Fc5-a7:
A l>7 bástya matfenyegetése csak szmleges es a bl

futár működésbe-hozásáig volt szükséges. Ez utóbbi az
útjában állott két buszár és bástya feláldozásával sikerül-
vén, a futár e4-en matot mond.

4. Fbl—e4$
A föntebbi lépések sötét részéről mind kényszerítettek

és egyúttal a legjobbak; mert más ellenjáték mellett hama-
rabb mattá lenne s így védelme hiányos volna.

A nevezetesebb idegen feladványköltők közül emlí-
tendők: Bayer Konrád (Olmützben), Loyd Sámuel, Barnett
I. P. (New-Yorkban), Healey Frank, Orímshaw, Campbett T.,
Kling és Horwitz, Meyer Henrik (Londonban), Willmm
Eudolf (a nálunk is ismeretes, kitűnő zongoraművész),
Novotny Antal (Bécsben), ifj. Minkicitz János (Lipcsében),
Berger János (Gráczban), Brown János (f 1866.), Herlin
Tivadar (a lillei névtelen) stb.

Hazánkfiai közül: Vész János Ármin (budai mű-
egyetemi tanár), kinek feladványai a párisi »Régence« ver-
senyén (1861-ben) dicséretet nyertek, Szirmai/ János
(f 1868-ban, Olmützben) volt es. kir. kapitány, gr. Pongrácz
Arnold (»a n.-szombati remete«), ki szellemes önmatfelad-
ványaival európai hírre jutott s e téren alighanem legkitű-
nőbb, s Gold Sámuel (Kővágó-Őrsön). Csinos és sikerűit
feladványokkal léptek még föl (leginkább a »Vasárnapi
Újságban«): Bankos Károly (K.-Sz.-Miklóson), Czenthe József
és Pap Dezső (Miskolczon), b. Meszéna István, m. kir
honvédezredes (N.-Váradoo), Zagyva Imre (Debreczenben).
stb. Nem mulaszthatjuk el megemlékezni hazánk sakkvete-
ránjáról, Fülöp József mérnökről (Veszprémben), ki a »Va-
sárnapi Újság «-bán s a »Magyarország és a Nagyvilág«-
ban (1860 óta) megjelent összes feladványokat egy tói
egyig helyesen megfejtette.

Két lépéses feladványok.
(Azaz a következő 33 feladványnál világos, kit min-

dig az első lépés illet, második lépésre matot ad.)
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I. B. Meszéna Istvántól.
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II. Rakovszky Aladártól.
Világos Ka8. Vbő. Bh3. Fbl és f8. gy. a4.

Sötét Kd4. Bhl. Hb7 és í'4. gy. e5.
III. Vész Alberttől.

Világos Kf7. Vc4. Bb7. He5. Ff4. gy. d4. e4.
Sötét Kd6. Vb3. Be3. Hf6. Fa4 és a7. gy. b4. b5. g5.

IV. A nagy-szombati remetétől.

Úwv/Mt' '#/"/»% WŰ7/%fc yfi*&%
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V. A Iliiéi né v le I en.

Világos Ka4. Vg6. HfG. gy. b4. b5. c3. d2. f4.
Sötét Kc4. Be6. gy. b6. d.3.

'

VI. Gold Sámuel. (Kővágó-Őrsön.)

'?%!%•'& '/^WW/ ?WÍ% $'Mv/'.'.•Z////.W. <;%7tíZW. &W//.W. <'.XÍ/;/W.
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\TI. Márki István. (1865.)

Világos Kg6. Hg4 és g5. Fb8. gy. c4.
Sötét Kd6. Bb2 és c7. gy. c5. d2. d4. e6. e7.

Vni. Ugyanaz. (1865.)

Fi%os Kb2. Vgl. Bb7 és g8. Fc6 és e3. Hg6. gy. d2.
Sötét Kd8. Ve7. Bc8 és h.8. Ffö. Ha8. gy. c7. e6. g7.

]X. (Egy üt lépésesbűl.) Szerző.

FiZágroí Kh4. Fel. Hg5. gy. c4. d4.
Sötét Kf4. gy. c5. e3. f5.

X. (Healey Frank után.) Szerző. (5 lépésesböl.)

Világos Kg5. Ve5. Hc4 és c6. gy. a4.
Sötét Kc5. Fd5.
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XI. Lautertmrg T.

Világos Kf3. Vhl. Fg3. He6. gy. a6.
Sötét Ka8. Hcl és h6. gy. a7. cő. d4. e3. e7. f6. g5. h.3.

XII. Graves J. A.

PPP '^9Í HP
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Xni. (Egy négy lépéses után.) Szerző.

7i%o5 Kd2. Yfl. Be2. Fb2. gy. b5. g3.
SóM Kd5. Ah5. Ffö. Hb4. gy. c5. d6. h3.

XIV. Lange Miksa.

Ti%os Kh6. Vh7. Hd4 és f6. gy. d2. — £óYí# Ke5. Bd6.

XV. Leyy M. és Meyer H.

Világos Kc6. Vh2. Bd2. Hd4 és g5. Fe7.

Sötét Kc3. gy. c4. d3. e3.

XVI. D'Orvüle.

'Világos Khl. Vb2. Bd5. Fh2. Hg5. — Sötét Kc4.
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XVII. Lange Mikga.

Világos Kfö. Ve7. Bh6. Fa2 és g7. He5 és f4. gy. d2.

Sötét Kd4. Vb5. Bc6 és c8. Fb4. Ha6.

XVIII. Márki I. (1864.)

'í&z^íSE
'f^Z^Z? '"'''•'•'?%'• r T ' '''-'''W'.

n t iii
£%%?£ s PÄ% ^wH'Mi/MW. £•„?/&'.•?. V'//////('á <//•//?//%.

\W///////' ''"///////s- '•////íWs 'y""r'0K

IIIi<m& üü ̂  aK «E
Vff'sffltf.' WWfö, tffflt/tffi. '''ffiffiffi

élÊM. é^È. iWÉÂ tfíiÉÉ.
'%lfflfflfí' ''/W'?//'' n t''W'ffl>

ffi/VMAp '•'•',''W', '•' •'"/'•M, 'tfffiffiííf

•
XIX. Sensuit. (1530-ból.)

Világos Kh3. Bh7. gy. b6. c6.

Sötét Ka8. Bg8 és gl. Hb8 és c8.

XX. Watt» J. J.

Világos Kd2. Vc8. Hh4. gy. f3.

Sötét Kd4. Fc4. Hg7. gy. d5.

XXI. Ugyanaz.

Világos Kel. Va3. Hc7. gy. b2.

Sötét Kd4. gy. c5 és e5.
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XXII. Wíllmers után. (Szerző.)
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XXJII. Graves J.
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XXIV. Keletindiai.

TOrftfcw Kb8. Bdl. Hg7. Fh6. gy. fő. - Söíe'í Kd8. Fd7.
MÍBKI ! A SAKKJÁTKK KÉZIKÖNYVE. J^Q



242

XXV. Portiiis K.

Világos Kf4. Va3. gy. f5. — Sötét Kf6. Ff7 és h8.

XXVI. Liliéi nértelen.

Világos Ka5. Bh2. Fb6 és f7. Hh5. gy. <16. e5. g6.
Sötét Kh8. Fc6. gy. a6. b7. d7.

XXVII. Calvi.

Világos Kh5. Vb7. Hd6. Fd3. gy. a3.
Sötét Ka5. Bgl. Fb5. Hd4 és f7. gy. a4. a6. b6. h4.

XXVIII. Gossein.
Világos Kc4. Va3. He4. Fh3. — Sötét Kf4.

XXIX. Ugyanaz.

Világos Kd7. Bg4. Ffl. Hd6. — Sötét Kd5 Fd4. gy. c5.

XXX. Portius. (1866.)

Világos Kd2. Bft. Fg8. gy. b4. c3. c5.
Sötét Ke4. gy. c6 és e5.

XXXI. Ugyanaz, (u. o.) >

VU. Kh5. Ve3. Be8. Hg5. — Sötét Kfö. Vga. Bc4 gy. f6.

XXXII. Barnett. (1870.)

Vil Kd7. Vg7. Bc5 és e2. Fc2 és h6. He3. gy. M. f6. f i .
Sötét Ke5. Bf2. Fd5. HŰ. gy. c6.

XXXIII. Grosdemange.

Világos Kel. Va3. Fa8 és b.6. Hc6. — Sötét Ke4. Ve8. Hg3.

Három lépéses feladványok.

I. N i i s / i i c k Sándor. (Sarkadon.)

Világos Kd7. Hd6. Fh8. gy. b4. c2. e3. f4.
Sötét Kd5. gy. c4. fö.

1 Ez a feladvány kettős ; vagyis sötét, ha először lép, 2. lépésre
szintén inatot adhat.



243

II. Dr. öold Samu.

Világos Kg5. Va6. Bc4. Fa2" es cl. gy. gâ. h7.
Sötét Ke5. Hb8 es e2. Fd7. gy. a7. d5. g7.

III. RafcoTBzky Aladár.

Világos Kh6. Bb6 es fô. Fb4 es c4. Hf6. gy. fô.
SoM Kfó. Hc2. gy. d5 es e5.

IV. Kockelkorn K.

Fî os Kd2. Vd6. Fd5. — Sötét Kd4. gy. d7.

V. Márki I. (1864.)

Világos Kc3. Bd4. Fal. Hf4. gy. b3. Í2. fô.
Sötét Ke5. gy. a3. fö. f6.

VI. Ugyanaz.

Világos Kb5. Be3. Hf5 es h4. gy. fô.
Sötét Kd5. Hcl es g8. gy. c2.

Vu. Ugyanaz.

Világos Kb2. Vh2. Fb7 es b4. Hg8 es h4. gy. c3. g2.
Sötét Kd5. Bb8 es h7. Fa7 es e8. Hc6 es e4. gy. c4. d7. e6.

VIII. Ugyanaz.

Világos Kh2. Vc2. Ba4 es d2. Fb8 es e8. Hfô és hl.
gy. b3. g5. h.3.

Sötét Ke3. Va3. Fb4 es g8. Hcl es d6. gy. a5. d5. e7. f3. fö.

IX. B. Meszéna István.

Világos Kb5. Vh6. Fh8. Hg7. gy. c2. f3.
Sötét Kd5. Hb7. Fg8 és g3. gy. c3. d6. e7. f7.

X. Mnsset Alfréd.

Világos Kb8. Bh7. Hb4 és d5. _ Sötét Kd8. Hg8.

' A szellemes franczia lyrikus.

16*
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XI. Sperber. (Debreczenben.)

Világos Kd2. Hb4 és c5. gy. a3. a5. b2. b6. d3. f4. f6.
Sötét Kd4. gy. a4. b7. d5. f7.

XII. S/alay Sándor. (Gyomán.)

Világos Ke6. Bh4. Fd8 és fi. Hb5 és c3. gy. e2. g6.
Sötét Ke3. Ff6. gy. b4. f2. g7.

Xm. Medgyesl Ödön.

Világos Kb.5. Ba7 és f4. Fa5 és e4. gy. d2. d5.
Sötét Kd6. gy. h6.

XIV. Radyányi YUmos.

Világos Ke8. Vc4. Ha2 és d5. gy. d3. g4.
Sötét Ke6. Fc5. gy. d4. d6. e5. g2. h6.

XV. Szívós Mihály. (Sárospatakon.)

Világos Kf2. Vb6. Bc8 és g5. Hfl és g6. gy. c3. e2.
Sötét Ke4. Vf7. Ba5 és a7. Hbl és b3. Fe6. gy. b7. c7. f5.

XVI. Zagyra Iinre. (Debreczenben.)

Világos Ka3. Vf3. Bd7. Hc4 és c6.
Sötét Ka8. Be8. Fc8 és h8. Hb7. gy. a6. a7. c3. c5. d4.

XVII. Dósa Gábor. (Maros-Vásárhelyen.)

Világos Ka6. Va8. Fd3 és g3. Hd7. gy. b2. b6. e2.
Sötét Kd4. Fc5. Hf3 és h7. gy. d5. d2. e3. f6. gB.

Négy lépéses feladványok.

I. Vész János Ármin. (Budán.)

Világos Ke3. Vei. Bc7 és e7. Hb6. gy. e4. gB.
Sötét Kd6. Vg8. Be8 és g7. Fd5. Hb3. gy. a5. e5. e6.

H. Cseresnyés I.

Világos Kf6. Va7. Bfl. Hb3. Fg7.
Sötét Ke4. Hc6 és d8. Fg2. gy. d5. f3. Í2.
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m. Márki I. (1864.)

Világos Kf3. Bd2. He6. Fe7. — Sötét Ke5. gy. d5. d6. f6.

IV. Ugyanaz. (1865.)

Világos Ke3. Va2. Hc8 és h5. gy. b3. e4.
Sötét Kc5. Fa8 és c3. gy. a3. b4. b5. c6. e7. g4. g5. h6.

V. Agnel. (West-Pointban.)

VU. Ka3. Ba4 és d7. gy. b2. b5. c4. — Sötét Kb6. gy. b7. c5.

VI. Herlin Tivadar. (A lillei névtelen.)

Világos Kd6. Hc8. Fd4. gy. a3. c4. — Sötét Ka6. gy. a4.

VH. Meitner M. P.

Világos Kg5. Vc3. Hd4. — Sötét Kd5. gy. d6.

Vm. Watts. (Londonban.)

Világos Kel. Bd2. .Hc3 és b.2. Fd7 és d8. gy, c2. c5. e3.
f4. g5. g2.

Sötét Kfö. Be6. Fd5. Hg3. gy. c6. c7. d3. e4. g6.

IX. Kohtz és Kockelkorn. (Kölnben.)

Világos Kh5. Vdl. Ha6 és h2. Fe8 és g5. gy. a4.
Sötét Kfö. Vc3. Hb6 és f2. Fg7. gy. a5. d5. d6. e6. h3.

öt lépésre.

I. Grimm Vincze és Levitschnigc. (Pesten.)

Világos Kfö. Bg7. Fd4. Hf3. gy. e2.
Sötét Kc4. gy, e3.

H. Kohtz és Kockelkorn.

Világos Kh4. Vh3. Fc6. Hdl és e6. gy. g2.
Sötét Ke4. Be2 és d5. Fbl. Hh2. gy. eö.
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E g y é b f e l a d v á n y o k .

I. l . o y í l N u i i n i r l l . i l .

'

WS/S/////Í., V'sMM/ß'. w/tUmm, W////M/'.

„/////////"™"^>- r//y/////'™""^ryfs/,// y^Z&s....,.,. W////M

WtMtjíV. _ éŰ//á.'._ U////////;. ^pÚfriZ''.

XII. Károly svéd király sakkot játszik Bender váro-
sában hű Grothausenével s az előbbi ábrán foglalt had-
álláshoz jutnak. Károly (világos) áttekintvén azt, 3 lépéses
matot jelent ellenfelének. E perczben egy ellenséges török
golyó repül a szobába s lesöpri e 1-ről a vil. huszárt. Míg
Grothausen azt keresgéli, hogy ismét helyére tehesse,
Károly, ki hidegvérét el nem veszté, kijelenti, hogy az nem
szükséges; mert 4. lépésre annak segélye nélkül is matot
mond. Csodálatos, de igaz! Egy második golyó repül be az
ablakon s a h2-n álló gyalogot is lesodorja a sakktáb-
láról. Károly ismét átvizsgálja a helyzetet, s anélkül, hogy
a h2. gyalogot helyére visszatérnie, mosolyogva 5 lépéses
matot jelent.

Itt tehát háromféle követélmény van:
1) Vil. indul és 3. lépésre matot mond, ha a fent

közölt ábrán levő Összes bábok állanak;
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2) 4. lépésre, ha az el H-t leveszik;
3) 5. lépésre, ha mind az el H-t, mind a h2 gyalo-

got leveszik a sakktábláról.

II. Márki I.

WKM%& ^ vW"v/ ïïbzMm-y/xM. t.-xmM' <y///////// UJM///.

m n • n"III/'' W^>tf&
wwf'''''"^''^W'^w^^r^^j^
fàTwsZ ^M////^}. 'tlmmm '.'M//&W.

önmat 4. lépésre. *•

ül. Stiennon de Menrs.

Fi%os Kh8. Vh3. Bc4. Hfö. gy. a3. a5. b6. d4. g4.
g6. h7.

ÄfffÄ Ka8. Ba7. Fh6. gy. a6. b7. g5. g7.

Világos húz. Önmat 6-ik lépésre.

1 Az önmat megfordított feladvány, vagyis az a fél győz, ki a mási-
kat matadásra tudja kényszeríteni. Jelen példánál világos — mint erősebi)
fél — sötétet arra kényszeríti, hogy öt (világost) 4 lépés múlva mattá
tegye; tehát önmat 4. lépésre. A következendő önmat-feladváuyoknál
ez a kényszerítés az 5., 6. stb. lépés után történik.
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IV. Márki. (1871.)

tâï//y/Uî: 'í.-J-M'/.ív. 'ti/y/fáfa W///'/MI. a3aa

m m
PÜ Kf S ÍM

" 'r//////'/// " '/ "/v t"////""-Y , íXÍZK'M

Tx*y/t$. uw/M.^.^ tff %wÂmY éxM.ÚY/f

<*L WÁ^ viií.„, ^^
'ííé&^M. w/űá/ú. v.<%7/á$. wffl/tá.

Önmat 5. lépésre.

V. Ugyanaz. (1871.)

^//////á w/y/ÚM. w/í//6.% yMY/s.w.m •Ótfí///24. <'.'.•%/•>!<'/. íM////2'í'., wyM'/w.,

fj^ vM'í'%. /f W^aŰ,. f 'Mfá$.y// ÍM?//Á

^'Weí^m'wmáWáw^m '¥?m mßv w%m^i ml^^ffli
m^'má iEáÜ^

r^^ y^^^W^ y^^fálufA vaám Uűuá ,JjwwÁ
fflffiflSP 'W/^fr fl.

Önmat 6. lépésre.
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VI. Barbe Albert. (Lipcsében.)

Vil Ke5. Vg3. Ba3 és g5. Fb5. He3.
8öt. Khl. Va6. Bc4. Fa4.

Önmat 6. lépésre.

VII. Ugyanaz.

Vü. Kgl. VfB. Bal és tó. Fel és ft. He4 és g4. gy. c6.
Sőt. Kf4. gy. b5. f3.

Önmat 7. lépésre.

VIII. Ismeretlen szerzőtől.

Vil Kc5. Vd8. Ba4 és b4. Hfô. Fh5. gy. d3. fô.
8öt. Kh7. Vf7. Fdl és h2. He2. Bf3. gy. dB. e6. f6. g6.

Világos indul és 9. lépésre mától.

IX. Dr. Meiertöl. (Brémában.) — Föltételea feladvány.
Vil Ke3. Vc8. Bf7 és g7. Hf2 és f8. gy. c5. d5. e4. f3,
Sőt. Ke5. Va6. Ba4 és hl. Fb.2 és h5. Hb7 és f4. gy. g4

és h3.
Világos lép. A 9. lépésre az f3. gyaloggal köteles matot adni.

X. Ugyanattól.
=!r~ ~wiii~ ~w*%~

wm. , ^&.,^^S^^^m. ''•
Wjj> Wi^^6^-*-

A Px^ fyíjii''. A Wa$/

^^SL^^^^^^-^„ ™M

Világos indul és 15. lépésre matot ad.
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A feladványok megfejtései.
A) Két lépésesek.

L (B. Meszéna.)

1. Ba3—a4 Fb5—a4: A) 2. Bc6 —c4:$
B) C) D)

A) B)
l Ha6—b4 l f4—e3:
2. Hb3—c5$ 2. d2-d3$

C) D)
l f4-f3 l Fb5-c6:
2. Vf l—bl$ 2. Ba4—c4:$

II. (Rakovszky A.) El. (Vész Albert.)

1. Bh3—c3 tetszés sz. 1. Bb7—c7 tetsz. szer.
2. V. (v. F.)í 2. V.H.v.B.g

IV. (N.-szombati remete.)
A)

1. Bfl—hl! e3—62A> l Ha4—b2
2. Val— gl$ ;̂ C> 2. Val— a7$

B; c;
l F.v.B.mozdul l Ha4—b6(v.
2. Hg7—e6$ 2. Val—c3:$ c5)

V. (Liliéi névtelen.) (VI. Gold S.)

1. Hf6—d5 tetsz. szer. 1. Hb4—d3 e4—d3:
2. H.vagyV.$ 2. Ff4-d6$

VIT. (Márki.) VIII. (Ugyanaz.)

1. Hg4-e5 Bb2—b8: 1. Fe3—g5 Ve7-f6f
2. Hg5-f7í; 2. Vgl-d4$

IX. (Ugyanaz.) X. (Ugyanaz.)

1. Fel—a3i stb. 1. Ve5—fő!K—d3(v.dB:)
2. V f 5—c2 (v. c8)$

1 A következő feladványok nagyobb részének megfejtésénél —
térgzüke miatt — csak az első lépést adjuk, valamint a változatok
köztil csak a legszebbet.
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XI. (Lauterburg.) XII. Gdaves.)

l Fg3—c7 tetsz. szer. 1. Va8—a4! tetsz. szer.
2> g. iépáj 2. V. F. v. H. S

xni. xiv.
(Szerző.) 1. Be2—e4. (Lange.) 1. Vh7—c7.

XV. XVI.

(Lévy és M.) 1. Vh2-gl. (D'Orville.) 1. Fh2—e5.

XVII. xvm.
(Lange.) 1. Ve7—c5f! (Márki.) 1. Be6—c6.

XIX. XX.

(Sensüit.) 1. Bh7—a7f (Watts.) 1. Vc8—f7.

xxi. xxn.
(Watts.) L Va3—f3. (W. után.) 1. Hbl—c3.

xxm. xxiv.
(Graves.) L Vb2~böü (Indiai.) 1. Fh6—d2.

XXV. XXVI.

(Portius.) 1. Va3—fSsköv. (Liliéi névt.) 1. Bh2—c2.
2. Vf8—d8$

XXVII. XXVTIL

(Calvi.) l Vb7<—g2i (Gossein.) 1. Kc4—d3.

XXIX. XXX.

(Gossein.) 1. Hd6-c4. (Portius.) L B f l—f 7.

xxxi. xxxn.
(Portius.) 1. Ve3—e5f! (Barnett.) 1. Vg7—glü
Hasöthuz 1. Bc4—h4f

xxxm.
(Grosdemanga.) 1. Va3—f3f
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B) Három lépésesek.

I. (Nuszbek S.) II. (Gold S.)

1. Fh8—ál c4—c3 1. Va6—a3 Hb8—c6
2. Fal—b2 c3—b2: 2. Bc4—e4f tetsz. szer.
3. c2-c4$ 3. V—$

m. (Rakovszky.) IV. (Kockelkorn K.)

1. Hf6—e4 d5—e4: 1. Kd2—dl Kd4-c3(e3)
2. Bb6—f6f K—B: 2. V—f4(v.b4) tetsz. szer.
3. f 3—e4:$ 3. V—cl(v.el)$

V. (Márki.) VI. (Ugyanaz.)

1. c3—c4 a3—a2 1. HM—g6 Hcl—d3
2. Kc3—b2 Ke5—d4: 2. Be3—e5f Hd3—e5:
3. Kb2-b3$ 3. Hg6—f4$ .

VII. (Ugyanaz.) VEI. (Ugyanaz.)

1. Hh4—f3 Bb8—b7: 1. Bd2—d4 Ke3-d4:
2. Vh2—d6f He4—d6: 2. Vc2—c5f Kd4—c5:
3. Hg8—f6$ 3. Fb8—a7$stb.

IX. B. (Meszéna.) X. (Musset.)

1. Hg7—e6! f7—e6: 1. Bh7—e7 Hg8—e7:
2. Vh6—d2f c3—d2: 2. Hd5—f6 tetsz. sz.
3. c2—c4$stb. 3. Hb4— c6$

XI. (Sperber.) XII. (Szalay S.)

1. Hb4—a6 b7-a6: 1. Bh4—d4 b4—c3:!
2. b2—b4 a4—b3: 2. Hb5—d6 tetsz. sz.
3. Hc5—b3:$ 3. H. vagy F.$-

XIII. (Medgyesi Ö.) XIV. (Radványi.)

1. Fa5-b4f Kd6—eö 1. Ha2—b4 Fc5-b4:
2. Ba7—a4! tetsz. sz. ' 2. Vc4—c8f Ke6—d5:
3. Fb4-d6$ 3. Vc8-c4$
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XV. (Szivos M.) XVI. (Zagyva Imre.)

1. Vh6-d6! c7—d6: 1. Vf3—d3 tetsz. sz.
2. Hfl —g3f Ke4—dB 2. Hc4—b6f a7—b6:
3' e2—e4$ 3- Vd3—a6:$

XVU. (Dósa G.)

1. Va8-c8 Fc5-b4 3. Vc8-g4$
2. Hd7—c5 Fb4—c5:

C) Négy lépéseaek.

I. (Vész J.) II. (Cseresnyés.)

1. Vei—c3 Be8—e7: 1. Fg7—h6 H—V:
2. Bc7-c6f F—C6: 2. Bfl-dl Hd8—e6
3. Vc3—e5:f K—V: 3. Bdl-d4f He6—d4:
4. Hb6-c4$ 4. Hb3-c5$

III. (Márki.) IV. (Ugyanaz.)

1. He6-d4 f6—f5 1. Va2—f2 Fc3—d4f
2. Bd2-d3 f5—f4 2. Ke3—d3 Fd4—f2:
3. Bd3—c3 Ke5—d4: 3. Hh5—g7 tetsz. szer.
4. Fe7-f6$ 4. Hg7—e6$

(V. Agnel.) VI. (Berlin.)

1. Ba4-a5! Kb6—a5: 1. Kd6—c7 Ka6—a5
2. Bd7-d6 b7—b6 2. Fd4— f6 Ka5—a6
3. Bd6—d4! c5—d4: 3. Ff6—d8 Ka6—a5
4. b2-b4$ 4. Kc7-b7$

VII. (Meitner.) VIII. (Watts.)

1. Hd4—c2 Kd5—&6 A) 1. Hc3—e2 d3—e2:
•2. Vc3-c7 Ke6—d5 2. Fd7—c8! F. tetsz. sz
3. Vc7—c8 K.tetsz. sz. 3. Bd2—d7! tetsz. szer.
4. Vc8-f5$ 4. B-$

A) IX. (Kohtz és K.)
1 Kd5—e4 1. Vdl-d4! Vc3—d4:!
2. Vc3-b3 Ke4—e5 2. Fe8—g6f Kf5—e5
3. Vb3—f 7 stb. 3. Ha6—b8! tetsz. szer.

4. Hb8 vagy h2$
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D) Öt lépésesek.

I. (Grimm és Ler.)

1. Bg7-b7 Kc4-d5 4. Hf3-d2 e3-d2:
2. Bb7—c7 Kd5—d6 5. e2—e4$
3. Fd4—e5f Kd6—d5

II. (Kohtz és K.)

1. Kh4-h5 Fbl—a2 A)
2. Kh5—h6 Fa2—b34; 2 Fa2—c4
3. Kh6—h7 Fb3—a4 3. He6—c5f Ke4— f4
4. Kh7—h8 Fa4—c6: 4. Vh3—g3f Kf4-f5
5. Vh3^-h7$ 5. Vg3-g5$

/:/ Egyéb feladványok.

I. (Loyd S.)

a) az összes bábokkal 3-ik b) az elH. nélkül 4. lépésre:
lépésre: 1. n2—g3: F f 2—e3

1. Bg7—g3: Ff2—g3: 2. Bg7—g4 Fe3—g5
2. Hel — f 3 Fg3—tetsz. 3. Bg4—h4 Fg5—h4:
3. g2—g4$ 4. g3—g4$

e) az elH. és h2. gy. nélkül 5. lépésre:
A.)

1. Bg7—b7 F f 2 — c Z A ) l Ff2—gl
2. Bb7—bl Fc5—e7 2. Bb7—bl Fgl—h2
3. Bbl— hl f Fe7—h4 3. Bbl—el Kh5—h4
4. Bhl~h2! g3—U2: 4. Kf5—g6 tetsz. szer.
5. g2—g4$ 5. Bel—e4$

H. (Márki.) III. (Stiennou d. M.)
1. Vbl—gl Fh2—gl: 1. Vh3—b3 Ka8—b8
2. Fe3—d4f Fgl—d4: 2. Bc4—c8f Kb8—c8:
3. Bb4~c4f b5—c4: 3. Vb3—g8f Kc8-d7
4. Bb2—c2f Kc3—c2:$ 4. d4—d5 Ba7—a8

5. Vf8-b8 Ba8—a7
6. Vb8-a8 Ba7-a8:$
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IV. (Márki.) V. (Ugyanaz.)

1. d5-d6 e5—e4 1. Bd3-d4 Hb8—c6
2. Bb3-b7 e4-e3 2. He5—c6: d7—c6:
3. Vf8—f2 e3—f2: 3. Bd6-d5 c6—d5:
4. Bb7—d7f Hb8—d7: 4. Hc5—e4 d5—e4:
5. Hg4-f6f Hd7_f6:$ 5. FhB—f3 e4-f3:

.6. Ve2—g2f f3~g2:S
VI. (Barbe A.) VII. (Ugyanaz.)

1. Vg3-elf Khl-h2 1. Fel—b4 f3—f2f
2. Vel-glf Kh2—b.3 2. Kgl —fi Kf4—f3
3. Bg5—h5f Bc4—h.4 3. Fb4—d6 b5—b4
4. He3-d5f Fa4—b3 4. Bal—a7 b4—b3
5. Fb5—fi f Va6—fi: 5. V f 6—ál b3-b2
6. HdS—f4f Vfl-f4:$ 6. Val—a6 b2—blH.4>

7. He4—d2f Hbl— d2:$
A.)

6 b2—blF. 7. Va6—d3f Fbl—d3:$
VIII. (Ismeretlen szerző.) IX. (Dr. Meier.)

1. Bb4-b7 Vf7-b7:! 1. Hf2—g4f Fh5—g4:
2. Fh5—g6f Kh7—g6: 2. Hf8—d7f Fg4—d7:
3. Vd8—g8f Kg6—f5:! 3. Bg7—göf Fd7—f5
4. Vg8-g4f Kf5—e5 4. Vc8-h8f Va6—f6
5. Vg4-h5f Bf3—f5 5. Bf7-e7f Hf4—e6
«. f2-f4f Fh2—f4: 6. Vh8—b8f Hb7—d6
7. Vh5-e2f Fdl-e2: 7. Vb8—b2f Ba4~d4
8. Ba4—e4f dö—e4: 8. Vb2—h2f Bhl—h2:
í). d3_d4$ 9. f 3—f4$

X. (Ugyanaz.)
1. Hc2—b4f Be4—b4: 9. Hc6-e7f Kd5—e5
2. Bel-e5f Kd5—e5: 10. He7—g6f Ke5-d5
3. Ve7-e6f Ff7_e6: 11. Hg6-f4f Kd5-e5
4. Hf8—g6f Ke5—d5 12. Hf4-g6f Ke5—d5
f\ Hg6-e7f Kd5~e5 13. HgG-e7f Kd5—e5
«. He7 —c6f Ke5—d5 14. f3—f4f Vd2—f4:
7. Hc6—b4f KdB—e5 1B. He7—g6$
8. Hb4_c6 f KeB-dS
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HATODIK RÉSZ.

MINTAJÁTSZMÁK.

Hogy a következő játszmák a kezdőre minél tanulsá-
gosabbak legyenek, igyekezzék azokat, főleg a rövidebbe-
ket, gyakran és átgondolva, eleinte könyvből, később emlé-
kezetből utánajátszani. Ilyes gyakorlat hasznát rövid idő
alatt tapasztalni fogja. A jegyzetek különös szorgalommal
való tanulmányozását szerző fölötte ajánlja,

I. Huszárjátszma. (Szabálytalan védelemmel.)
Cochrane. Staunton, Cochrane. Stauaton.

1. e2—e4 e7—e5 5. Hbl—c3* f6—e5:
2. Hgl — f3 d7_d5 6. Hc3—d5: Ve7-f7
3. Hf3 —e5: Vd8 —e7 7. Ffl—c4 Fc8-e6
4. d2—d4 f 7—f6 8. 0 — 0 c7—cÇ

Hadállás sötét 8. lépése után.

~W18P~ ~^-"Wi^~^ ïiÉP
wjm$^^*Áwy's/tf ^'wmrJ^^w'''*/'"™^

ÉPEIÉI é
'ŰÍZ//A m faim mMM ** W^M?íW'/í'' yiwws .̂ w/'vy' 'w///////*• i Bl ó HP
mm^^/^w^^v^^w£f\jmw/é má^má wm.

'WW/S; /*> ''//?'($/?/ W'í'W' - 'íffifflffip

'cáEí^Wá ° ! 'éx&émm m& wm
'^w-Jß
â wmï A fMm wwk A Wiwwr%% A Wvß. wrm A Pál^, .ßiM^J^^ ^oM^jäm

1 Vil. feláldozza a huszárt, hogy annál erűsebb rohamot nyerjen.
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9 f2—f4! 3 c6—d5: 16. Ve5—h8: He7—f5
10. f4-e5: Vf7—d7 17. Fcl—h6! Vc4—b4
11. e4-d5: Fe6-d5: 18. Vh8-f8f Vb4-f8:
12. e5—e68 Vd7—c6 19. Fh6—f8: Ke8—f8
13. Vdl-bSf g7—g6 20. g2—g4 sötét feladja
14. Vk5-d5: Hg8—e7 a játszmát.4

15. Vd5—e5 Vc6—c4: (London, 1841.)

2. Ugyanaz. (Utócsellel.)
Tarába. Ginter. Tarába. Ginter.

L e2—e4 e7—e5 6. Hbl—c3! Fc8—f5
2. Hgl—f3 f7—f5 7. Hc3-d5 V f 6 - f 7
3. Hf3-e5: Vd8—f66 8. Hc4—e3 c7—c6
4. d2—d4 d7—d6 9. Hd5-f4 Hb8-d7 «
5. He5-c4 f5-e4: 10. d4—d5! g7—g5

Hadállás sötét 21. lépése után :

r WÜj0,y mMmr ,^^mé.y yÁZJzá.

'É^MW w^A^
wM fi 'iím Wm^w9^
WXÍK%fr. ^ tí%7MM.w , _ '.•MÍMM../ ^̂  KÍÍ7/M».y

y'fw-7/& fflim'M ?!'://'/'%', yst''/''/'/?!
W"?'/// W/*///'; ' %*'"%"•., WW/m.

wm/^m^^^m^"wmím ím. l ma Él
w?^;^'wis w^

a A második huszár feláldozása gyönyörű és mélyen átgondolt
combiuatio eredménye. » Döntő húzás. « Mivel vil. egy tisztet nyer
s e miatt sőt. játszmája tarthatlanná válik. » Jobb Vd8—e7. « Itt
d6—dö-üt kellett volna húzni vil. következő lépése megakadályozása
végett.

MARKI : A SAKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 17
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11. He3-f5: g5-f4:7 21. Bal—a6: Bb8-b7"
12. d5—c6:8 Vf7— f5: 22. Vf7_c4"» Bh8-c8
13. c6_d7f Ke8—d7: 23. Ba6—c6! Bc8—b8
14. Ff l-e29 Hg8-f6 24. Fe2-d3 Vf5-e5f
15. c2—c310 a7-a6 25. Kel— dl d6—d5
16. Vdl-b3 b7—b5 26. Vc4—a4 Hf6-e4
17. a2-a4 Ba8—b8'i 27. b5—b6! He4—f2f
18. a4—b5: f4— f 3! 28. Kdl—c2 Kd7-d8 "
19. g2—f 3: e4— f3: 29. Fcl-f4 es vil. nyer.»
20. Vb3— f7 f Ff8—e7

(Játszották a pesti sakk-körben 1866. febr. 11.)

3. Spanyol megnyitás.
Bird. Szén. Bircl. Szén.

1. e2—e4 e7—e5 10. Vh5~d5 e4—e3!
2. Hgl —f3 Hb8—c6 11. f2—e3: Hc6-b4
3. Ffl-b5 Hg8—f 6 i« 12. Vd5—e5 18 0 - 0
4. 0 — 0 Hf6—e4: « 13. Fel—d2 Fe7—f6»
5. d2—d4! e5—d4: 14. Ve5—c5 Hb4-c6
6. Bfl—el f7—f5 15. e3—e4 Vd8-e72°
7. Hf3—g5 Ff8—e7 16. Vc5—c4f Kg8—h8
8. Hg5—64: f5—e4: 17. Fb5—c6: b7-c6:
9. Vdl—h5f g7—g6 18. Fd2—h6 Bf8—e8

'Jobb mint Vf7—f5:, melyre Vdl - h5 f lett volna az elő-
nyös válasz. 8 Legerősebb lépése vil.-nak. • Fe2—g4 végett. 10 0—0
vil.-ra vereséget vonna, f4—f3 s a nyílt g. bástyavonal miatt. " Hibás
lenne b5—a4: Vb3—b7f miatt. ia Az e2F. nem üthető Ba6-a7f s
azután Vf7—e7: miatt. »8 Vil. mesterileg folytatja a szépeu kezdett
rohamot. " Legjobb. Egyéb húzásra sőt. még hamarabb veszítne.

" P. o.
29 Ve5-h8! 83. Va4-a6$
30. Ff4-c7f Bb7-c7: A)
31. b6-c7 f Kd8_c8 A) 31 Kd8—e8
32. Fd3-f5f Kc8-b7 32. Bc6—f61 saköv. lépésre $

" Ez, vngy »7—a6 legjobb. " d7—d6 biztosabb. I8 Vd5—b3
erősebb lett volna, a sötét király elsánczolását egy időre akadályozván.
» Hb4-c2 : után Fb5 - c4 f, Bf8—f 7, Bel—fi következnék. "Sőt.
cserére kínálja vezérét, mivel egy gyaloggal erősebb s a csere által
vil. rohamát is vesztené.
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Hadállás sötét 10. lépése után:

tr

19. Hbl-d2 Te7—e6 25. h2—h3 Fb7—e4:
20. Vc4—d3 C6-C5 26. Bel —e4: Vg4—h5
21. Hd2—f3 Fc8—b7 27. Fh6—f4 Vh5 —f5
22. e4—e5 Ff 6—e7 28. g2—g4 Vf 5—e6
23. Hf3—g5 Ve6—g4 29. Bal—el Ff8—g7
24. Hg5—e4« Fe7— f8

A játszmát, mint döntetlent, abbahagyták.82

(London, 1851.)

4. Ugyanaz.
Izenetes játszma.

Izenetes játszmák (Correspondenz-Partieen) alatt oly
játszmákat értenek, melyeket az ellenfelek két különböző
helyről — levelezés vagy távíró segélyével — játszanak.
A játéknak ez a neme leginkább a sakk-egyleteknél
divatozik.

»t Vg4—g2 fenyegető $ akadályozására, g5-ön a H. elveszett
volna. » A játszmát 20 és néhány lépésig még folytatták, döntetlen
eredménynyel.

17*
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Edinburgh. Dundee. Edinburgh. Dundee.

1. e2—e4 e7-e5 11. Hbl—d2 0 - 0
2. Hgl-f3 Hb8-c6 12. Vdl-a4 d6-d5
3. Ff l—b5 a7-a6 13. h2—h3 Fg4—f 3:
4. Fb5—a4! Hg8—f6 14. Hd2-f3: Fc5—b6
5. d2—d3 Ff8—c5 15. Bal—el Ba8-e8
6. 0 — 0 d7—d6 16. Bei—e223 Vf6—d6
7. Fa4—c6f b7—c6: 17. Bfl —el f7—f6
8. Fcl—g5 Fc8—g4 18. e4—d5: c6—d5!
9. c2—c3 h7—h6 19. d3—d4 e5—e4

10. Fg5—f6: Vd8—f6: 20. c3—c4! c7—c58 4

Hadállás sötét 20. lépése után :

lü' '* é'w<iá'/"% ~ 'lmUK
,* m A 'Üá. 'lm.jíííí'W' ws/'tKt '">'•/'-'/<M yï';'•'///

H ^
V;,'s///''"s. '/fa"//'/' '.'• , ' '••'' '".ÍY, ''

.. f„. "•"••/M/s/gm, •• WMWt 'f/t'"/

Wf/'//'/'""''' ''%%%%//# 'w-"''-'/rí'' "''wy/?'-"''ő

, wmlilM f wíx^. ^^ir mwiM fc-íM^

21. b2—b4!2 5Fb6—c7 25. Hf3—gl f6—f5
22. b4—c5: VdG — f4 26. d4—d5 3T Bf8—f6
23. Kgl—f i ! d5 —c4:26 27. d5—d6 Fc7—b8
24. Va4— c4f Kg8—h7 28. Vc4—a6: B f 6—g628

» Va4-a7: hiizásra (Be8-a8, Va6—b7, Bf8—b8 által) sőt.
nyerne. " c4—cö fenyeget. " E szép húzással vil. egy szabad gya-
logot és előnyös hadállást nyer. »• Az f3H. nem üthető Be2-e8:
válasz miatt. S7 A két szabad gyaloggal vil.-nak nyernie kell. !8 Süt.
ellenrohamot kítsért meg a király szárnyon.
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29 Va6-b7 Yf4-h2 35. Vb7_e4f Be6-g6
30' f2-f3 Vh2-hl«« 36. Ve4_g6f»«Bg3-g6:
3i'Bel-cl«° Be8-e6 37. g2-gi! Bg6-g4:«»
32' Be2-f2 BgG-g3 38. k3_g4: Vhl-h4
33 f3_e4: f 5—f 4 39. d6—d7 es vil. nyer.»*
34. e4-e5 f 4-f 3" (1863.)

5. Ugyanaz.
(Tanácskozási játszma.)

>

Löwenthal. Brieu és Wormald. Löwentbal. Brien és Wormald.
1. e2-e4 e7—e5 4. Fb5—a4 Hg8—f6
2. Hgl-f3 Hb8-c6 5. 0 — 0 Hf6—e*:
3. Ffl—b5 a7—a6 6. Bfl—el He4—c5

Hadállás sötét 13. lépése után:

^^•„///„///^''"''••'/W^^

J

fJ^^^^^^^^m^\W'"f"S/t '{..{/.'''/-\ W'""'"* WMTMVÍ^

'• E lépés, bármi szép terven alapszik, még inkább sietteti sőt.
vesztét, mert a vezért elvonja a védelemtől. 80 e4-f3:, Be2—e8 :,
Vhl—g2 : $ fenyegetvén, a királynak rést kell nyitni. » Szép, de siker-
telen ellenroham ! Az f3. gy. nem üthető. 3ä E gyönyörű vezéráldozat
nemcsak megsemmisíti sötét rohamát, hanem a játszma sorsát is
azonnal vil. előnyére dönti el. s" A sőt. vezér kiszabadítása végett.
14 A három szabadgyalogot feltartóztatni többé nem lehet.
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7. Fa4-c6: d7—c6: 15. Bel-e6: Ff8-e7
8. Hf3—e5: Fc8—e63B 16. Be6—e7f Ke8—f8
9. Vdl—h5 Vd8—f636 17. Hbl—a3 Vc2—b2:

10. d2-d4 Hc5-d7 18. Bal—el Vb2-a3:
11. Fcl—g5 Vf6—f5 19. Be7-d7: Va3-h3
12. g2—g4" Vf5 —c2 20. Bd7—f7f Kf8—g8
13. He5—f7: g7—g6 21. Bel-e3!89és vil. nyer.
14. Hf7—hS:»8 g6—h5:

6. Ugyanaz.
Ànderssen. Steinitz. Anderssen. Steinitz.
!.. e2—e4 e7—e5 4. 0 — 0 Hf6—e4:
2. Hgl—f 3 Hb8—c6 5. d2—d4! F f 8—e7î
3. Ffl—b5 Hg8—f6 6. d4—d5 Hc6-b8

Hadállás sötét 20. lépése után:

WA^Í/' ^//////// ^ÍS^^/ -:íW-'^";

n,̂A^ FiF'̂ r̂̂  iir
wm^^^'^m^^^^w^^^^"^^'^^

& y/ss/w,, WÎÏ//S/. Vs.^ '; ', ítfblW. r ^ffff Y*wffl.vs.

» Ffô-e7 jobb. s« g7—g6-ra He5-g6:, !7-g6:, Vh5-e5,
Bh8—g8, d2—d4 következett volua vil. előnyére. S1 E lépés a sőt.
vezért hátrányos helyzetbe szorítja. "8 A vezér feláldozása vil. részére
dönt. »» Következhetnek:

Vh3—g4f Kgl—g2 tetszés szer.
Be3-g3 Vg4-dl t Fg5-f6f és nyer.
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7 Hf3—e5:40 0 — 0 25. Bel—gif Be5—g5
8. Bfl-el He4-f6 26. Bgl-g3 Vd7-f5
9. Hhl-c3 d7—d6 27. Vd3—f5: Bf4—f5:

10. He5-f3 c7—c6 28. Bal—dl Bf5—b5
IL Fb5-a4 Fc8-g4 29. b2-b3 a4—b3:
12. Vdl—e2 Fg4-f3: 30. a2—b3: Bb5—c5
13. g2—f3:41 Bf8—e8 31. c2—c4 Bc5—c6
14. Fcl— g5 b7—b5 32. f3—f4 Bg5—g6
15. Fg5-f6:! g7— f6:« 33. f4-f5 4 7 Bg6-g5
16. d5-c6:43 b5—a4: 34. f 2—f4 Bg5—g3:
n, c6_c7 Vd8-d7" 35. h2-g3: Bc6—c5
18. c7—b8:V. Ba8— b8: 36. Bdl—d6: Bc5—f5:
19. Hc3—d5 Kg8—f8 37. b3—b4 b.7—Ii5
20. Ve2-e3 Kf8—g7« 38. Bd6—a648 ho—h.4
21. Hd5—e7: Bb8—b5!46 39. Khi—g2 h4—g3:
22. He7-f5f Bb5—f5: 40. Kg2—g3: Bf5—h5
23. Ve3—d3 Be8—e5 41. Ba6—a7: és nyer.49

24. Kgl-hl B f 5-f 4
(London, 1862.)

7. Phitidori védelem.
Morphy. Harrwitz. Morphy. Harrwitz.

1. e2—e4 e7—e5 7. Fel—g5! f7—f6"
2. Hgl — f3 d7—d6 8. Fg5— b.4 Hg8—h6
3. d2-d4 e5—d4: 9. Hbl—c3 Vd8—d7
4. Vdl—d4: Hb8—c66° 10. 0 — 0 Ff8—e7
5. Ffl—b5 Fc8—d7 11. Bai—dl 0 — 0
6. Fb5—c6: Fd7—c6: 12. Vd4—c4f Bf8—f7

40 Vil. hadállása igen szép.4 I Hogy a g. vonalat meg lehessen nyitni
egy jövendő királyszárnyi rohamra (Rochade-Angriff). 4Í A F. nem
üthet Ve2—e8f miatt. « Mesteri combinatio ! " Ha Vd8—c7:
Hc8-d5 következik és vil. jobb állás mellett visszanyeri feláldozott
tisztjét. «» Ve3—h6f-ot akadályozni. «« Más lépésre sőt. egy tisztet
veszít. " Vil. az f. gyaloggal igen helyesen manoeverez. *8 Döntő
lépés; mert az a7. gy. többé nem védhető s vil. b. gyalogja is fel-
szabadul. « Az egyasült b. és c. szabadgyalogokat feltartóztatni sőt.
nem képes. •• Jobb Fc8—d7, ezen H. lépés előkészítése végett.
11 Ajánlhatóbb Hg8-f6; mert a sőt. király állása biztosabb marad.
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13. Hf3-d4" Hh6-g4 21. Fg3-e5: f6-e5-
14. h2_h.3 Hg4-e5 22. Bdl-fl Vd7-e6
15. Vc4-e2 g7-g5 23. Hc3-d5 Ve6-g8
16. Fh4-g3 Bf7-g7 24. Bfl-f2" a7-a6<*
17. Hd4-f5<* Bg7-g6 25. Hd5-c7: Ba8-c8
18. f2-f4** g5-f4: 26. Hc7-d5 Fc6-d5:
19. Bfl-f4: Kg8—h8^ 27. e4—d5: Bc8-c75»
20. Bf4—h4 Fe7—f85 6 28. c2—c4 Ff8-e7

Hadállás sötét 29. lépése után :

y$M i t t wm
•f H

WM ü ¥*m'%»":•• è €M i^, * £MJ mm. \ *w ^ü«
:g^^? o P^^ -w ''#WM ^3

^ • mV/'/'/'/// -'S-s ' ™'"%?'. f/ ™*%™y, ,, '••""''•<"•

»» Jobb, mint e4—e5, melyre következhetett volna :

Vd7-g4 e5-eG Bf7-f8
Vc4—g4 : Hh6-g4: stb.

58 E huszár előnyös elhelyezése lényegesen befoly vil. későbbi győzel-
mére. " A döntő támadás kezdete, mely az fi. bástyát a király-
szárny ellen működésbe hozza. 68 Hogy a vezérbástya g8-ra jöhessen,
a védelmet erősíteni s ellentámadást megkísérteni. " 21. Fg3—eö:
f6-eö:; 22. Bh4-h7f Kh8—h7 : 23. Ve2-h6t terv gátlása végett
szükséges húzás. 6T Hogy a vezér szabad működését a g2. pont
őrzése ne bénítsa. *• Fc6—d5: s azután Ba8—c8 jobb lett volna.
Sötét különben a c7 gyalogot egy ellenroham megkísérlése czéljából
áldozza. •• Vg8—d5 : döntő hiba lenne Bh4—h7 f miatt.
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29. Bh4-h5 Vg8—e8«o 33. Hf5-e7f Kg8—g7
30. c4-c5!61 Bc7-c5: 34. He7—f5f Kg7—g8
31. Bh5-h7f Kh8—h7: 35. Hf5—d6: sot. feladta.

32. Ve2-li5J Kh7—g8
(Paris, 1868.)

8. Ugyanaz.
(Tanácskozási játszma.)

Staunton B Owen. Morphy s Barnes. Staunten s Owen. Morphy s. Barnes.
1. e2—e4 e7—e5 16. Vb7—a8: Ke8—f7
2. Fgl-f3 d7—d6 17. Hc3—e4!67 Fh6—f4
3. d2-d4 f7—f5 18. Ff l —e2 Kf7-g7
4. d4—e5: f5—e4: 19. 0 — 0 Ve7—c7
5. Hf3—g5 d6—d5 20. He4—c5 Ff4—h2f
6. e5-e6 Hg8—h6 21. Kgl—hl Fe6—c818

7. Hbl-c3! c7—c6! 22. Bdl—d4 Fh2_g3
8. Hg5-e462 d5—e4: 23. Bd4—e4 Kg7—h.8 C8

9. Vdl— h5f g7—g6 24. Bf l - d l ™ Vc7—g7
10. Vh5-e5 Bh8—g8 25. Be4—h471 Fg3—h4:
11. Fcl—b6:«3 Ff8—h.6: 26. Va8—b8: Fc8~a6
12. Bai—dl Vd8—g5 27. Vb8—h2 Fa6—e2:
13. Ye5—c7 6 4 Fc8—e6: 28. Bdl—d7 Yg7—h6!
14. Vc7—b7: 6 5 e4—e3! 29. Hc5 —e478 Fe2—c4
15. f2—f3 6 6 Vg5-e7 30. He4—f6 e3—e2

«o Fe7-g5 erősebb lépés. «' Ez a Morphynál sajátságos
finom gyalogáldozat világos részére dönti a játszmát. 6a Igen jó.
Hg5—h7: is ajánlható folytatás. «» Löwenthal e helyen Fel—g5
lépést hozza javaslatba, mely jobbnak is látszik. " E terv, ha
vele világos az a8B-t megnyeri is, elhibázott, mert a vezér ennek
következtében nagyon is kijön a játékból. Ve5—e4 : jobb lett
volna. «6 Hc3—e-i : után söt.-re előnyösen következhetett volna : Vg5—
€7; Bdl-dSf, Ve7-d8:; He4—d6 f, Vd8—d6:; Vc7-dG:, Ke8—f7
stb. «« Hiba, f2—e3 : helyes lépés helyett. Ugyanis, ha erre sőt.
Vg5—e3 f lépéssel felel, következik: 16. Ffl-e2, Ve3—b6, 17. Vd7-h7:
(nem pedig Vb7—a8:, mely a vezért elzárja) és vil. jól áll. «7 Igen
szép húzás, a vil. vezér megmentésére. Ha t. i. Hb8—a6 történik,
Va8-b7!, Ve7-b7:, He4-dtíf következik. «8 Sőt. a vil. vezér meg-
nyerésérejátszik. «» A következő lépés előkészítése végett. '« Be4—e3:
után Vc7—f4 által sőt. nyerne. » Kényszerített lépés. '» Vh2—e5 f-ra
Fh4~f6f volna a válasz.
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31. Bd7—e7 Vh6-clf 33. Khi—gl: e2—elV.f
32. Vh2-gl Vcl—gif 34. Be7—el: Fh4-el:.

Világos feladja a játszmát.
(London, 1858.)

9. Ugyanaz.
Bird. Morphy. Bird. Morphy.

1. e2—e4 e7—e5 10. Vdl—d2 7 4 Vd8—e8
2. Hgl—f3 d7—d6 11. g2-g4 75 Hf6—g4:
3. d2—d4 f7—f5 12. He5-g4: Ve8— Ii5:
4. Hbl-c3" f5—e4: 13. Hg4-e5 Hb8-c6
5. Hc3—e4: d6—d5 14. Ff l—e2 Vh5-h3
6. He4—g3 e5—e4 15. He5—c6:76 b7-c6:
7. Hf3—e5 Hg8—f6 16. Fg5—e3 Ba8-b8!"
8. Fel—g5 Ff8—d6 17. 0—0-0 Bf8-f2:!
9. Hg3—h5 0 — 0

Hadállás vil. 17. lépése után:

ny//.'/////"' "" '•'•''•/.•///'"'"""'•/'•••/"•//'""' '" ''s.'/"//////'""""

• Ü**w/-*/'''/f w/fs^^wy *s.''*- '•''f/s 'st'rf'''y''y/ÍE. •
•*P^iiwiSt fjii

"Nem ajánlható folytatás d4—e5 : helyett. 7* Hh5-f6f,
g7 f6;, Fgő —h4 előnyösebb lett volna. 15 Hogy a g. vonalat egy
leendő sáncz-rohamra megnyissa. "•* Veszélyes következésű húzás ; mert
felnyitja a b. vonalat a sőt. bástyák ostromának. " E finom előkészítő
lépés magyarázatát sőt. következő két gyönyörű lépése adja meg.
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18 Fe3-f2: Vh3-a3!'8 24. Vd2—b4:"Va4-b4f
19 C2_c3 Va3-a2: 25. Kb2-c2 e4—e3!8°
2o' b2-b4 Vai-alf 26. Ff2-e3: Fc8-f5f
2l' Kcl-c2 Val-a4f 27. Bdl-d3" Vb4-c4f
22 Kc2-b2 Fd6-b4: 28. Kc2-d2 Vc4-a2f
23. c3-b4: Bb8-b4f 29. Kd2-dl Va2—blf

Világos feladja.88

(London, 1858.)

10. Petroff (vagy orosz) huszárjátszma.
Aiiderssen. Löwenthal. Anderssen. Löwenthal.

1. e2-e4 e7—e5 15. Fel—f4 Ff5~e4
2. Hgl —f3 Hg8—f6 16. Vf3—g3 Fd6—f 4:
3. Hf3-e5: d7-d6! 17. Vg3—f4: Hb8—d7
4. He5-f3 Hf6-e4: 18. f2—f3 Fe4-f5
5. Hbl—c3 d6—d5 19. c3—c4 d5—c4:
6. Ff l— b5f 8 3 c7—c6 20. Fb3—c4: Ff5—c2:
7. Fb5-a4 Ff8—c5 21. Bfl—f2 Fc2—e5
8. 0 — 0 0 — 0 22. g2-g4 Ff5—e6
9. Fa4—b3 Fc8—g4 23. Fc4—d3 Vg6—f6 8*

10. d2—d4 Fc5—d6 24. Vf4_e4 g7—g6
11. Vdl—d3 He4—c3: 25. Hel—g2 Fe6—d5
12. b2—c3: Vd8—f6 8* 26. Ve4—f4 g6-g586

13. Hf3—el Fg4—f5 27. Vf4—d2 Kg8—h8
14. Vd3—f3 Vf6—g6 28. Fd3—c2 Hd7—c5-!87

18 b2-a3 : után Fd6—a3 : jj következik. '» Kényszerített áldozat,
különben sőt. 2-ik lépésre mától. 80 Mesteri, finom gyalogáldozat, oly
czélból, hogy a veszteglő c8 F-et idó'nyeréssel hozza játékba. 8I Fe2—d3
sem jobb. Sőt. erre is a következő lépéssel válaszolna. 83 Mert a vil.
d3 B és d4. gyalog elvész. «3 Világos részéről a megnyitás nem minta-
szerű. •« Sőt. az f3H-t, akarja lecserélni, g2—f3: után Vf6—h4,
Vd3—f3:-ra Vf6—f3: húzásokkal válaszolván. Utóbbit, mivel sőt. gya-
loghadállása előnyösebb. 8" f l—f5 nem volna kedvező Hel—g2 miatt.
84 Sőt. vágyik a cserére (mert egy gyaloggal erősebb) s e lépéssel
esetleg a b.2—b.4 gyalog elönyomúlását is akadályozza. 8'' Sőt. e huszárt
e6-on keresztül f4-re szándékozik vinni.
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Hadállás sötét 28. lépése után:

^fw9WÍ"kw!hí
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S M B5
«i UH

29. h2—h4 Hc5—e6 40. f3-e4: Hg6-e5
30. Bal—dl88 g5—h4: 41. Bh2—h3 Be8—g8
31. Vd2—d3 Vf6—g7 42. Ve3—e2 Bd8-d6
32. Hg2—h4: He6-f4 43. Bdl—d2»3 Vg7-d7
33. Vd3—fi Fd5—e689 44. Ve2—h5 He5—g4
34. Bf2—h290 f7—f5 45. Vh5—c5 93 Bd6—g6
35. Hh4-g2 Hf4-g6 46. Vc5—c3 Hg4-f6
36. A^fl-d3« Ba8-d8 47. Bh3—e3 Vd7—g7
37. Vd3—e3 Bf8—e8 48. Vc3-b2 Hf6—h5
38. g4_f5: Fe6-f5: 49. Be3—h3 HÜ5-Í4
39. Fc2—e4 Ff5—e4: 50. Bh3—h2 c6—c5M

és sötét nyer.

•» A (14 gyalogot védeni, mely kétszer van megtámadva. "» HM—
fő elhárítása végett, azonkívül Fe6-g4 : áldozattal fenyegetni.
»» Itt Hh4-f5 erősebb lenne. •' Igen szép húzás fő-g4 : gátlására,
mert erre Vd3-g6:! fenyeget. "' Hogy dl-eő. előkészíttessék, mely
eddig döntő veszteség nélkül nem történhetett volna. •>» Bd6-h6 elke-
riilése végett. « Mesteri befejezés, mely a játszma sorsát azonnal
eldönti. Sőt. ugyanis e lépése által képes tisztjeit mind lecserélni s
ekkor jobb gyaloghadállása következtében okvetetlenűl győz.
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II. Ugyanaz.

(Távizeneti játszma, 1842—3.)

Pest. Paris. Pest. Paris.

L 62_e4 e7-e7 7. 0 — 0 0 — 0
2. Hgl—f3 Hg8—f6 8. c2-c4 Fc8—e6
3. Hf3-e5: d7-d6 9. Vdl-c2!0 5 f7—f5
4. He5-f3 Hf6—64: 10. Vc2-b3! d5—c4:
5. d2-d4 d6—d5 11. Vb3—b7: c7 — c6 »*
6. Ff l— d3 Ff8—d6 12. Fd3—e4: f5—e4:

Hadállás sőt. 11. lépése után:
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13. Hf3-g5 FeG-fS«7 17. Bfl —el Ba8—b8
14. Hbl—c3 »s Vd8—d7 18. Bel - e2 Hd7—b6
15. Vb7-d7: Hb8-d7: 19. He4—c5 Fc7-d6
16. Hg5—e4: Fd6-c7 20. Hc5—e4 Fd6-c7

n Vil.-nak ezen és következő lépése kiválólag finom és mesteri.
Czélja, hogy sőt. hadállását (f7—f5 húzásra való kényszerítéssel meg-
rendítse. »« Vü. az a8 bástyát vezérvesztés nélkül nem ütheti.
" Fe6—d5-re Hbl—c3 előnynyel húzható. »8 Lásd a 96. számú
jegyzetet.
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21. He4—c5 Fc7—d6 37. Hc3—e41<«> b6—b5
22. Hc5—e4 Fd6—c7 38. a2—a3 Fe8—g6
23. He4—c5 Fc7-d6 39. f2—f3 Kg8-f7
24. Hc5—e4 Fd6—c7 40. Kgl — f2 Kf7—e6
25. He4—c5 Fc7—d6 4L Kf2—e3 h7—h6
26. Hcô—e4 Fd6-c7 42. g2—g4 Ke6—d5
27. He4—c5 Fc7—d6 <»9 43. He4—c3f Kd5—d6
28. Be2—e3 Fd6—c7 44. f3—f4 Fg6-e8
29. Hc5—e6 Bf8— f7 45. f4-f5 Fe8-d7
30. He6—c7: Bf7—c7: 46. Hc3—e4f Kd6—e7
31. Be3—e2 Ff5—d3 47. Ke3—f4 Fd7—e8
32. Fcl—f4 Fd3—e2: 48. Kf4—e5 Fe8-f7
33. Ff4—c7: Bb8—e8 49. b.2—h4 Ff7—d5
34. Fc7—b6: a7—b6: 50. g4—g5 h6—g5:
35. Bal—el Fe2—h.5 51. h4—g5: Fd5-g8
36. Bel—e8 f Fh5—e8: 52. g5—g6 l sot. feladja.

12. Angol vagy Staunton-féle huszárjátszma.
Harrwitz. Anderssen. Harrwitz. Auderssen.

1. e2—e4 e7—e5 10. d2—d4 Vd5-h5
2. Hgl—f3 Hb8—c6 11. c3—c4 Fe6-g4
3. c2—c3 d7—d5 12. d4-d5 He7-f5!
4. Ff l—b5 d5—e4: . 13. Fcl —f4* Ff8—c5f
5. Hf3—e5: Vd8—d5 14. Kgl—hl Hc6—e7
6. Vdl—a4 Hg8—e7 15. b2—b4 Fc5-d4
7. f2—f4 e4—f3: 16. Hf3—d4: Hf5-d4:
8. He5—f3: Fc8—e6 17. Hbl—c3 Kc8—b8
9. o — O 0—0—0 18. Ff4—e3 Hd4-b5:

89 E lépéseket annyiszor ismételték, amennyiszer itt följegyez-
tük. Sötét remisre játszik. I0° Vil. a bábokat lecserélte, mert egy
gyaloggal erősebb és gyaloghadállása kedvezőbb. A következő szép
végjáték Szén mesterkezére emlékeztet.

1 Sötét részére nem volt többé mentség. Ugyanis következhet-
nék: 52 Fg8—d5; 53. He4-g5, Fd5-g8; 54 Hg5-e6 !,
Fg8-e6:; 55. f5—eG : sőt. veszít. Ezt a játszmát a régi sakk-kör
három vezórjátékosa : Szén J., Grimm V. és Löwenthal J. vezette.
A tétdíj, illetőleg nyeremény 1250 frank volt erre és a másik játszmára.
« d5-c6 :-ra Ff8—c5 f ; Bfl—f2, Fg4-f3 : következnek.
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Hadállás sötét 19. lépése után:
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19. Hc,3—bő: a7—a6 26. Ff4—e5f Kf6—g6
20. Hb5-c7:<3 Kb8—c7: 27. g2—g4 Vh5—g4:
21. d5—d6f Kc7—d6: 28. Bf2—g2 h7—h5
22. Fe3—í'4f Kd6—e6 29. Bg2—g4f h5—g4:
23. Bal—elf Fg4—e2 30. Va4—c2 Bh8—h3
24. Bf l—f2 He7 —f5 31. Vc2—e4 Kg6-g5
25. Bel—e2f Ke6—f6 32. Ve4—f4f sőt. feladja.

(Boroszló, 1848.)

13. Kettős huszárjátszma.
Yilágos : Cseresnyés I. s többen.« Sötét : Erkel F. és többen.

1. e2—e4 e7—e5 3. Ffl—c4 Hg8—f6
2. Hgl—f3 Hb8-c6 4. Hf3—g56 d7—d5

• E szép és szabatosan kiszámított áldozat világos részére dönti
«l a játszmát. « Szerző emlékezete szerént résztvettek még e társas
játszmában vil. részéről : Vész tr., dr. Spitzer és Vidor stb., összesen 14-en ;
sőt. részéről szintannyian, többek között Strausz H., Márki stb. mind-
nyájan a pesti sakk-kör rendes tagjai. s Az újabb elmélet szerént
legerősebb folytatás.
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5. e4-d5: Hc6-a5 21. Bdl—el Hc5-e4
6. d2-e36 Ha5-c4: 22. Hc3-e4: e5-f4-
7. d3-c4: Ff8—c5 23. He4-c3 Ve7—c5«
8. Hbl—c3 Fc8—g4 24. Ve2—f l « Be8-elf
9. f2-f3' Fg4-h5 25. Vf l-e l : Vc5_e3f

10. Vdl—e2 Vd8—e7 26. Vel—d2[i3 Bf8—e7
11. Fcl—d2 0 — 0 27. Bhl —fl f4—f3
12. 0—0—0 h7—U6 28. Vd2—e3: Be8-e3:
13. Hg5—e4 Hf6—d7 8 29. Kel—d2 f5—f4
14. g2—g4 Fh5—g6 30. Bfl—f2 Fh7-f5
15. h2—h4 f7—f5 31. Hc3-b5 Ff5-g4"
16. He4—c5: Hd7-c5: 32. Hb5—c7: Be3-e2f
17. h4—h5 Fg6—h7 33. Bf2—e2: f3—e2:
18. g4—g5» h6—g5: 34. d5-d6 f-4—f 3
19. f3—f4! g5—f 4: 35. Kd2-el Kg8-f7
20-. Fd2—f4: Ba8—e8 1° 36. Hc7—d5 Fg4—e6"

E lépés után a játszma, mint döntetlen elhagyatott,
(Pest, 1865. okt.)

14. Ugyanaz.
(Tanácskozási játszma.)

Fiske D. W., Perrin «.„.v, Fiske D. W., Perrin «„_,,_
F, FuUer A. J. MorPhy- F., Füller A. J. Morphy<

1. e2—e4 e7—e5 4. Hf3—g5 d7—d5
2. Hgl —f3 Hb8—c6 5. e4—d5: Hc6-a5
3. Ff l—c4 Hg8—f 6 6. d2—d3 h7-ü6'6

9 E lépésre világos elveszti nyert gyalogelönyét. Legjobb
G. Fc4—b5 f. ' Világos a vezérszárnyra szándékozik elsánczolni,
E lépésével a sót. királyszárnyra készít elő sánczrohamot. (Rochade-
Angriff.) " A cBF. védelmén felül f7—f5 előkészítésére. » Vil. szépen
folytatja a rohamot. I0 Hogy eö—f4: történhessék és a vezérbástyát
időnyerésscl hozzák játékba. n Ha sötét lecseréli a vezért, egy gya-
logot veszít (f4-en). ia Vc5—e3t-ot akadályozni. 13 Vei—e3 : a
játszma elvesztét vonná maga után a két ellenséges szabad gyalog
Összekötése miatt. '* Hogy a g7 gy. felszabadíttatván, a kettős f.
gyalog segélyére mehessen. IS E lépésre vil. ismét c7-re megy vissza
H-jával; de bármint fog egyik vagy másik fél játszani, az ered-
mény remis. J« Korai roham. Jobb Ff8—d6 (vagy c5).
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7. Hg5—f3 e5—e4 19. Hc3—e4: Be8—e4:
8. Vdl—e2 Ha5—ce: 20. Bal—el Fc8—f5
9. d3—c4: F f 8—c5 21. Bel—e4: Ff5~e4:

10. h2-h3!« 0 - - 0 22. Hf3-h4 Ba8— f8 «
11. Hf3—h2! Hf6—h? 23. c4—c5 Fd6—e5
12. Fcl —e3! Fc5-d6 24. Fd4—e5: Vh5—e5:
13. 0 — 0 Vd8—h4 25. c2—c4 g7—g5
14. f2—f4 64—f3: 26. Hli4—f3 Fe4—f3:
15. Hh2—f3: Vh4—h5 27. g2—f3: Bf8—e8
16. Hbl—c3 Bf8—e8 28. f3— f 4 Ve5 — e3
17. Ve2— f2 Hh7—f6 29. f4—g5: Ii6—g5:
18. Fe3-d4 Hf6—e4 30. Vf2_e3: Be8—e3:19

Hadállás sötét 30. lépése után :
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31. Kgl-g2 Kg8-g7 33. c5-d6: Be3-d3
32. d5—d6 c7—d6: 34. c4—c5 Kg7—g6

" Igen helyes. E lépés vil. hadállását igen előnyössé teszi.
Általában a világos fél e játszmát nagyhírű ellenfelével szemben mes-
terileg vezeti. >• Jobb ennél f7—f5. » A most következő, fölötte
tanulságos zárójátékot mindkét rész kitűnően játszotta.

MÁRKI : A BAKKJÍTÉK KÉZIKÖNYVE. lg
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35. Bfl—f3 Bd3-d2f 43. Bc7-c8 Bh8-d8
36. Kg2—g3 f7-f5 44. Bc8-d8: Ke7-d8-
37. Bf3-b3 f5-f4f 45. c5-c6 a7-a5
38. Kg3—f3 Bd2—h2 46. b2—b3 Kd8-e7
39. d6—d7 Bh2—h3f 47. a2—a3 Ke7—d8
40. Kf3—e4 Bh3—h8 48. b3—b4 a5—b4:
41. Bb3—b7: Kg6—f6 49. a3—b4:20Söt. feladja.
42. Bb7—C7 Kf6—e7 (New-York, 1857.)

15. Ugyanaz.
Bécsi. Pap Dezső. Récsi. Pap Dezső.

1. e2—e4 e7—e5 19. e5—f6: He4—f6:
2. Hgl — f3 Hb8—c6 20. Hf3—eő Vd7—d8
3. Ffl—c4 Hg8—f6 21. Vb3—c3*< Hf6—e4«
4. d2—d3 F f 8—c5 22. Fd3—e4: d5—e4:
5. 0 — 0 d7—d6 23. Bel—e4: He7—d5
6. c2—c3 Fc8—g4 24. Vc3—b.3 B f 8—f 6
7. b2—b421 Fc5—b6 25. Bfl—el Kh8—g826

8. a2—a4 a7—a5 2S 26. Hc5—d727 Be8—e4:
9. b4—b5 Hc6—67 27. Hd7—f6f Hd5-f6:

10. Vdl—b3 0 — 0 28. Bel—e4: Hf6—e4:
11. Hbl—d2 Vd8—d7 29. Vh3—e6f Kg8-h8
12. d3—d4 Fg4—f3: 30. Ve6—e4: Fb6—d4:
13. Hd2—f3: e5—d4: 31. Ve4—e7 Vd8—e7:
14. e4—e5' Hf6—e4 32. Fa3—67: Kh8—g8»
15. c3—d4: d6—d5 33. Kgl—fi Kg8—f7
16. Fc4—d3 Kg8—h8 34. Fe7—d8 Fd4—e5
17. Fel—a323 Ba8—68 35. b.2—h3 Kf7—e6
18. Bal—el f7—f5 36. Kfl—e2 Ke6—d5

80 Az előnyomúlt szabadgyalogok döiitó' veszteség nélkül föl
nem tarthatók. íl E korai vezérszárnyroham vil. hadállását gyengíti.
Fel—e3 s utána Hbl—d2 ajánlhatóbb. aa a4—a5 fenyeget. " A vil.
futár igen erö's rohamállást foglal e helyen. a* A d4 gy. védelmére.
«* Sötét egy gyalogot áldoz, hogy hátrányos helyzetéből menekülhes-
sen. "« He5—g6 f Elkerülése végett. ÍT Erős húzás, mely sötétet több
tiszt lecserélésére kényszeríti. *• Érdekes és tanulságos a következő
végjáték: a hasonló színű futárok egymással való harcza.



275

37. Ke2—d3"Fe5—d6 47. Ii5—h6 Kf5-g6
38. Kd3-c3 Fd6-b4f 48. h6-h7 Kg3—h7:
39. Kc3-d3 c7—c6 49. Fd8—f6: Kh7—g6
40' b5-c6: b7-c6: 50. Ff6—c3" Fb4—e7
41. f2—f4 c6—c5 51. Fc3—aB: Kg6—f5
42. g2—g4 cB—c4f 52. Fa5—b6 Kf5—e4
43. Kd3—c2 Kd5—e4 53. a4—a5 Ke4—d5
44. f4— fS h7—h530 54. a5—a6 Kd5—c6
45. f5_f6! g7— f 6: 55. a6—a7 Kc6—b7
46. g4—h5: Ke4—f5 56. Kc2—c3 Fe7—h4

Hadállás sötét 32. lépése után :
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57. Kc3—c4: Kb7—a8 62. Kf3—g4' Kb7—a8
58. Kc4—d5 Ka8—b7 63. Ff2—e3 Fd8—f6
59. Kd5—e4 Kb7—a8 64. Fe3—gő Ff6—d4
60. Ke4— f3 Ka8—b7 65. h3—h4 Ka8—a7:
61. Fb6-f2 Fh4—d8"2 66. Ii4—h5 Ka7—b7

»» Szükséges lépés Kd5—c4 visszatartása végett, 8» E lépés a
g4 gyalogot felszabadítja. » Sötét egy gyalogot veszt. Fb4—c8 :-ra
vü. könnyen nyer. » Fh4-f2 : után a h. gyalog vezérré megy. Külön-
ben sőt. játszmája vil. 50. lépése miatt tarthatatlan.

18*
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67. h5—h6 Kb7—c7 69. Fg5—f 6 és vil. nyer.8*
68. Kg4-f5 Kc7-d7 (pest, 1859. marczius 9.)

16. Skót csel.
Kolisch. Anderssen. Kolisch. Anderssen.

1. e2—e4 e7—e5 10. g2—f3: g7—g5!
2. Hgl—f3 Hb8—c6 11. Vb3—dl *• Vd8—d7
3. d2—d4 e5—d4: 12. b2—b4 Fc5-b8
4. Ffl —c4 Ff8—c5 13. Fcl—b2 d4—d3!««
5. 0 — 0 d7—d6 14. Vdl—d3: Hc6—eB!
6. c2—c3 Fc8—g4!s* 15. Vd3—e2 Vd7—b.3
7. Vdl—b3 Fg4— f3: 16. Hbl—d2 g5-g4"
8. Fc4—f7f Ke8—f8 Sötét nyer.
9. Ff7—g8: Bh8—g8: (Paris, 1860.)

17. Ugyanaz.

Cochrane. Popért. Cochrane. Popért.

1. e2—e4 e7—e5 12. Hbl—c3 0 — 0
2. Hgl—f3 Hb8—c6 13. e4—e5!88 d6—e5:
a. d2—d4 e5—d4: 14. Hc3—e4 Fc8—a6
4. Ffl—c4 Ff8—b4f 15. Bf l—el Ba8—b8
5. c2—c3 d4—c3: 16. Vb3—c2 Fc5—d6
6. 0 — 0 c3—c2! 17. Hf3—d4!8»Fa6—b7
7. Vdl—c2: d7—d6 18. Hd4—f5! Ve7—e6
8. Vc2—b3 Vd8—e7 19. Hf5—g7 :! Kg8—g7:
9. Fc4—d5 Fc4—c5 20. Fg5—f6f Kg7—g8*°

10. Fcl—g5 Hg8— f6 21. He4—g5! sötét feladja.
11. Fd5—c6f b7—c6: (London, 1840.)

8a Az la—h8 ferdevonal fölött való uralom elnyerése döntő ;
mert a h. gyalog bemenetelét biztosítja. " Anderssennek ez a
húzása sötétnek hatályos ellenrohamot nyújt. s& Vb3—e6 s utána
V—g4 jobbnak látszik. 38 Finom gyalogáldozat a következő lépés
előkészítése végett. " Világos bármely következő lépésére Heö—f3
lépés sötét javára dönt. "" A következő lépés előkészítésére. " Gyö-
nyörű és mélyen átgondolt terv bevezetése ! A d4H-t ütni vezér-
vesztés következménye nélkül (He4—f6 f) nem lehet. « E helyett sötét-
nek VeC—f6:, He4—f6 :, Kg7—f6: lépésekkel vezérét kellett volna
áldozni két könnyű tisztért. Ekkor még lehetett volna kilátása remisre.



277

Hadállás világos 17. lépese után: _
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18. Ugyanaz.

(Izenetes játszma 1851—2.)
Amsterdam. London. Amsterdam. London.
1. e2—e4 e7—e5 13. Kel—fi Ba8—b8
2. Hgl—f3 Hb8—c6 14. Hc3—a4 c5—d4:
3. d2—d4 e5—d4: 15. Hf3—d4: Vd8—e8
4. Ffl—c4 Ff8—c5 16. b2—b3 c7—c5
5. c2—c3 Hg8— f6! 17. Hd4—c2 d5—d4*s

6. e4—e5 d7—d5! 18. Bal—cl Fc8—a6f
7. Fc4—b5! Hf6—e4 19. Kfl—gl Fa6—b5
8. c3—d4: Fc5—b6 20. Hc2—a3 Fb5—a4:
9. Fb5—c6f41 b7—c6: 21. b3—a4:**Fb6—c7
10. Hbl—c3 f7—f5 22. f2—f3 He4—c3
11. h2—h4« 0 — 0 23. Vdl—c2 Fc7—e5:
12. Fel —f4 c6—c5 24. Bel—el Fe5—f4:!

41 Nem jó lépés. Sokkal helyesebb lett volna Hbl—c3. «2 E
húzás czélja alig érthető. Valószínűleg királyszárnyi roham előkészí-
tése, azonban nem helyes módon. " Sötét hadállása most már erősebb,
mint világosé, s a jól támogatott d4. szabadgyalog miatt méltán enged
győzelmére kilátást. *« Most már biztosítja a győzelmet sőt. részére
két szabadgyalogja.
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Hadállás világos 24. lépése után :
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25. Bel —e8: Bf8—e8:« 31. Kf2—fi Ff4—g3!
26. Kgl—f2 Be8—e2f 32. Ha3—c2 Be8—elf!
27. Vc2—e2: Hc3—e2: 33. Bdl—el: d2—el:V.f
28. Kf2—e2: BbS—e8f 34. Hc2—el: Fg3—el:
29. Ke2—f2 d4—d3 36. Kfl—el: Kg8—f7"
30. Bhl—dl d3—d2 Sötét nyer.

19. Ugyanaz.
Morphy. Boden. Morphy. Boden.

1. e2—e4 e7—e5 5. 0 — 0 d7—d6
2. Hgl—f3 Hb8—c6 6. c2—c3 Hg8—f64T

3. d2—d4 e5—d4: 7. c3—d4: Fc5—b6
4. Ffl—c4 Ff8—c5 8. Hbl—c3 0 —O 4»

« Sőt. mesteri játéka hadállását győzelmessé tette. Világosnak
vesztenie kell. «• Sőt. előnyösebb gyalogállása folytán (kiválólag a c5.
szabadgyaloggal) győz, miként erről figyelmes játék mellett mindenki
meggyőződhetik. » E lépéssel süt. a közép uralmát világosnak engedi
át, melyet ez, mint következő lépése mutatja, siet is érvényesíteni. Leg-
jobb lett volna d4—d3. «• Fc8-g4 egyszerűbb és jobb.
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9. d4—d5 Hc6—a5 13. lia—h3 Fg4—h5
10. Fc4—d3 c7—c5 14. g2—g4 Fh5—g6
H. Fcl—g5 h7—h6 15. Vdl—d2 Bf8—e8
12. Fg5—h4 Fc8—g4 16. Bal—el Fb6—c7

Hadállás sötét 16. lépése után :

fos/f/AW. „ x / /, föfáffii.^ f 'táfa.-///., tSSy/MKtoj f

IÍ H

Wf^ W^ 'è^/^'W^

17. Hc3—bő49 Kg8—h7 27. Vc3—d3 f6—f5
18. Fh4-f6: g7—f6: 28. g4— f5: Vd8-f6
19. Hb5—c7: Vd8—c7: 29. f 5—g6: V f 6—b2:
20. Vd2—c3 Vc7—d8 30. f4—f5 Vb2 —f6
21. Hf3—h4 b7—b6B<> 31. e6—e7 c5—c453

22. f2-f4! Kh7-g7« 32. Vd3—g3 c4—c3
23. Hh4—g6: f7—g6: 33. Bel—e6 Vf6—d4f
24. e4—e5 Ba8—c8 34. Vg3—f2 Vd4~-d5:
25. Fd3—bl Kg7—f7 35. f5—f6f sőt.feladja.6»
26. e5-e6 f Kf 7-g7 (London, 1858.)

49 Vil. fejlődésének tetőpontjára jutván, rohamra indul. so Hogy
a vezér a huszár védelmétől felszabaduljon s az aőH-t t>7 felé ismét
játékba hozhassuk. » f4—fő fenyegető húzás miatt. " Be8—e? : hiba
volna Bel-e7 f, Vf6-e7 :, f5-f6f miatt. » Következhetnék

Kg7-h8, g6_g7 f, Kh8-g8, Í6-Í7 f.
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20. Magyar megnyitás.
(Izenetes játszma 1842—3.)

Pária. Pest. Paris. Pest.
1. e2—e4 e7—e5 9. c2—c4 c6—d5:
2. Hgl —f3 Hb8—c6 10. c4—d5: Hf6—e8«
3. Ffl —c4 Ff8—e7 11. Vdl—c2 g7—g6
4. 0 - - 0 Hg8—f 6 12. Hf3—h2 He8—g7
5. d2—d4 d7—d6 13. f2—f4 f7—f5
6. d4—d5 " Hc6—b8 65 14. f4— e5: Vd8—b6f
7. Fc4—d3 0 — 0 15. Kgl—hl Hg7—h5!
8. b.2—h3 c7—c6 16. Bfl —f3 f5—e4:

Hadállás sötét 15. lépése után :

M
1^ H^ ~ A ~ ^ ~ P * « f f o

iá. tu*
HP i ^M á ü§m m m * IÉ

P s F8P á W9 É*.

Ä Ägí.íí&.<á wMxw. —1 ííím:d M '̂,%

»

17. Fd3—e4: B f 8—f 3: 21. f.3—g4: Hg3—e4:
18. g2 —f3: Fc8—h3:BT 22. Yc2—e4: Hb8—d7
19. Hh2—g4 Hh5—g3f 23. b2—b3«8 Vb6—f2f
20. Khl—h2 Fh3—g4: 24. Ye4—g2 V f 2—el

" Itt e gyalog előnyomúlása nem j ó ; mert vil. hadállását zárttá
teszi s még reménye is elvész a rohamhoz. ss Igen jó Hc6—a5 helyett,
hogy a H. később d7-re mehessen. R« fi—fő előkészítése végett. " Sötét
mesteri játéka következtében világos hadállása felbomlott. M e5—d6:
rósz volna Fe7—d6 f ; e5—eG pedig Hd7—íG miatt.
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25. Fcl-b2 Fe7-g5 33. Be7—b7: Bf8—f7
26. Hbl-d2 Fg5-f4f 34. Bb7—b8f Kg8—g7
27. Kh2—h3 Tel—e3f 35. a2—a4 Kg7—f6
28. Hd2—f3 Ff4—e5:69 36. a4-a5 Kf6—e5
29. Fb2—e5: Hd7—e5: 37. a5—a6 Ke5—d5:
30. Bal—el60 Ve3—f3f 38. b3—b4 Hf3—e5
31. Vg2—f3: He5—f3: 39. g4—g5 He5—c6
32. Bel—e7. Ba8—f8 és sötét nyer.

2l. Olasz megnyitás.
Záry. Cseresnyés. Záry. Cseresnyés.

1. e2—e4 e7—e5 10. Fg5—h6f Kf8—g8
2. Hgl—f3 Hb8—c6 11. Hbl—c3! Fc5—f8!
3. Ffl-c4 Ff8-c5 12. Fh6—f8: Kg8—f8:
4. 0 — 0 Hg8—f6! 13. Hc3—e4 Fc8—f561

5. d2—d4 e5—d4: 14. He4—g3! F f 5— g6
6. e4—eB d7—d5! 15. Vdl—d2 Kf8—g7
7. eő—f6: d5—C4: 16. Hf3—h4 Vd8—d5 «'
8. Bfl—elf Ke8—f8 17. Hh4— fö f Fg6—f5:
9. Fel—g5! g7—f 6: 18. Hg3—h5fés vil nyer.68

(Pest, 1861. május 5-én.)

22. Ugyanaz.
(Tanácskozási játszma.)

(A 8 kezdőlépés ugyanaz, mint az előbbi játszmában.)
Cseresnyés. Dr. Spitzer. Cseresnyés. Dr. Spitzer.
Dr. Engel. Vész J. A. tr. Dr. Engel. Vész J. A. tr.

9. f6—g7f Kf8—g7: 11. Bel—e5: Fc5—d6
10. Hf3—e584 Hc6—e5: 12. Vdl— k565 Fd6—e5:

" Az e5 gyalog megnyerése, kapcsolatban a hadállás előnyé-
vel, sötét részére dönti el a játszmát. "> Az f3H. elvesztését nem
gátolhatja Bal—fi húzás sem, melyre Ba9—f8 dönt. «' Sötét had-
állása nem kedvezőtlen s minthogy világosnál két gyaloggal erősebb,
kilátása lehet a nyerésre. «' Hiba, melyet vil. a két huszár követke-
zendő gyönyörű manoeverével kitűnőleg kizsákmányol. A mentő húzás
b.7—h5 lett volna. « Vagy a sötét vezér vész el a király mozdulatára,
vagy, ha ez f8-ra lép, 2 lépéses mát következik. «« Az elmélettől aján-
lott legerősebb folytatás. •• Vil. feláldozza a minőséget, hogy annál
hevesebb rohamot nyerjen.
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13. Fel—h6f Kg7—g8 17. Hbl—d2 Ke6—d5»
14. Vh5—e5: f7—f6 18. Fh6—f 4 Pc8—e6«
15. Ve5—g3f Kg8— f7 19. Ff4—c7: Vd8—d7
16. Vg3—g7f Kf7—e6 20. Vg7—f6:68Vd7—c7:

Hadállás a 8. lépés után :

f ^ a j^' -;' •' ,</ '- x ~JA Í̂ ^&í̂  ̂  ^ ^ W ^ / í ^ ^ • j f y ^ l

^= ííjá 1̂  ^âx^J isfű! i pl i i ii| i
W//////,'//.,, ÍMY//////. ,té '.•//•/JZ4'/., Y///////7/.

Í'/MW/S' W//////.: Wf"////, ''//t///////,H fll
m^^'^m/^-"^
» é Fíf A

wvJ^-JvJ^mJ^mJ^

• AwíM'y/.., ^ 'tzmm v&?//My ^^ $.%//%%>.,,

$&"&*/% '$7s*$7/?í. ^ _ -W/X////^ ^X^^^V

21. Hd2—f3 Vc7~d6 25. Hd4—b3f Kc5-c6
22. Bal~dl Kd5—c5 26. Vf6—c3f Kc6—b66»
23. Hf3—d4: Fe6—d5 27. Vc3—a5f Kb6—c6
24. b2—b4f c4—b3: 28. Va5—c3f döntetlen.70

(Pest, 1862. ápril 5-én.)

«« Bal—el t elkerülése végett, hogy e bástya időnyeréssel
ne jöjjön működésbe. " Sötét feláldozza a c7 gyalogot, hogy kedve-
zőtlen állásából menekülhessen. «" Vil. készebb egy tisztet áldozni,.
mint a vezércserével rohamát elveszteni. S8 Kc6—d7-re vil. Vc3—g7 f
húzással felel. 10 Vil. mivel támadása nem sikerült, örökös f ólta^
döntetlenné teszi a játszmát ; a nyerésre, egy tiszttel gyengébb lévén,
kilátása nincs.
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23. Ugyanaz.
(Izenetes játszma. 1842.")

Paris. London. Parié. London.
1. e2—e4 e7—e5 16. Hd5—f4 Hli7—f8
2. Hgl-f3 Hb8—c6 17. Vdl—b3 Hf8—e6
3< Ffl-c4 Ff8—c5 18. Hf4—e6:80 f7—e6:
4. c2—c3 d7—d67s 19. Fel—b2 Hc6—b8
5. d2—d4 e5—d4: 20. a3—a4 Fc8—d7
6. c3—d4: Fc5—b6 ™ 21. Vb3—c2 Be8—e7
7. h2—h374 Hg8—f6 22. Fc4—a2 Hb8—c6
8. Hbl—c3 0 — 0 23. Fb2—c3 Be7—f7
9. 0 — 0 Bf8—e8 24. d4—d5 Bf7—f3: 8 '

10. a2—a3 h7—h6 25. d5—e6:82 Vd8—h4
11. Bfl—el a7—a678 26. e6—d7 7 Kg8—h8
12. b2—b4 Be8—e776 27. Fa2—e6 Vh4—g3 »
13. Bal—a277 Fb6—a7 78 28. Fc3—ál Ba8—f8
14. Ba2—e2 Hf6—h7 29. Fe6—f5 Fa7—b68*
15. Hc3—d5 Be7—e870

11 A pesti sakk-körnek •— az ezen játszma befejezését követő
időszakban — a párisi fölött nyert győzelmét kétszeresen emeli az a
körülmény, hogy ez előzőleg a londonit legyőzte. ™ Hg8—f6 jobb.
" Jobb, mint Fc5—b4 f. '* E lépést a londoniak roszalták, habár
igen jó, mert sötét játékát korlátozza (nevezetesen akadályozza a
c8F. kijövetelét). 7S Sőt. hadállása igen zárt és kedvezőtlen. " Az
f7. gy. fedezésére, mintán KgS—h8 (vagy h7) van tervben. " Vil.
igen ügyesen hozza játékba a vezérbástyát. '• Hogy az f6H. moz-
dulata után világos Hc3—«15 lépéssel ezt a futárt le ne cserélhesse.
19 Mint látható, az f7. gyalog fülhúzása nem sikerült s így sötét több
lépést hasztalanul vesztett, míg vil. haderejét mesterileg kifejtette.
80 d4—d5-re He6 (vagy c6) —d4 következik. M Sőt. remisre játszik
(örökös sakk által). »« Igen helyes g2-f3: helyett, melyre sőt. erős
ellenrohamot nyerne. P. o. 25. g2—f3 :, e6—d5 :, 26. e4—dö :, Vd8—g5 f,
27. Kgl—hl, Hc6—b4, 28.Fc3-b4:, Vg5-h4, 29. Be2-e7, Fd7-h3:
stb. 8S Szép, de sikertelen ellenroham. 8< Nem volna jobb a követ-
kező terv sem:

A)
29 Hc6-b4: 30 Kh8-g8
30. Vc2—d2 Bf3—f2: A) 31. Vd2-b4: Bf3—f2:
81. Be2-f2: Fa7—f2^ 32. Be2-f2: Fa7—f2 f
32. Kgl—f2: Hb4—c2 33. Kgl-fl Ff2—el:
33. Bel-cl és nyer. 34. Vb4—el: Vg3-d3f

35. Kfl—f2 és vil. csak-
hamar kierőszakolja a vezércserét s 2 futárjával előnyben marad.



284

Hadállás vil. 29. lépése után :

l^B»M®P^^s«^glS!®%^Ä îgSaa»

W/sjWÍsss. fV%s'''sj'.'s'/. í'/d//•/,$'_ ' 'fa//,/S////

30. Vc2—d2 Bf3—f4 36. a4—b5: Hc6—d8
31. Bel—cl85 Vg3—g5 37. Bel —c7: KU8—g8
32. Kgl—h2 Bf4—f2: 38. Ff5-g6 Ff2-b6
33. Vd2—gö: Ii6—g5: 39. Bc7—c8 Hd8—etf
34. Be2—f2: Fb6—f2: 40. Fg6—e8 He6—d8
35. b4—b5 a6—b5: 41. Fal—b2 sőt.feladja.86

24. Ugyanaz.
Dubois. Steinitz. Dubois. Steinitz.

1. e2—e4 e7—e5 6. Fel—g5 h7—h6
2. Hgl —f3 Hb8—C6 7. Fg5—h4 g7-g58T

3. Ffl-c4 Ff8—c5 8. Fh4-g3 h6-li5!
4. 0 — 0 Hg8—f6 9. U2—h48» Fc8—g4
5. d2—d3 d7—d6 10. c2—c3 *> Vd8—d7

•« 31. b4—b5, a6—b5 :, 32. a4—b5 :, H. tetsz. szerént, 33. Bel—
c7: terv előkészítésére. »• Fb2—a3 a következő lépésre nem akadá-
lyozható, ez pedig döntő vil. javára. "Sötét ezen lépése már elárulja,
hogy a királys/ámyon készül rohamra, s azért oda elsáuczolni nem
fog. 8B Hf3—g5: után h.5—b.4 (világosra tiszt vesztéssel) következnék.
•• Hiba volna h4—g5 : szintén hő—Ii4 miatt.
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H. d3-(I4 e5-d4: . 20. f 2-f 3 Bd8-h8
12. e4-e5 (16-e5: 21. f3-g4: Vc6-e8
13. Fg3-e5: Hc6-e5: 22. Vdl—el Ve8~e3fî
14. Hf3—eB: Vd7—f5 23. Vel— e3: d4-e3:
15. He5-g4: h5-g4:«° 24. g2-g3 Bh4-hl f
16. Fc4-d3 Vf5—d5 25. Kgl-g2 Bh8-h2f
17. b2-b4 0-0—0!" 26. Kg2—f3 Bhl — f l f
18. c3-c4! Vd5-c6 27. Fd3-fl: Bh2-f2f
19. b4—c5: Bh8—h4: és sötét nyer.98

(London, 1862.)

25. Evans-cseí.
Evans.»1 Mac DonnelL Evana. Mac Donnell.

1. e2—e4 e7—e5 11. Fel—a3 Hg8—h6
2. Hgl —f3 Hb8—c6 12. f2—f3 Fa5—b6f
3. Ffl—c4 Ff8—c5 13. Kgl—hl Fg4—h5
4. b2-b4 Fc5—b4: 14. B f l—dl! Vd7—c8
5. c2—c3 Fb4-a5 15. Bdl— d8f Vc8—d8:
6. 0—0 d7—d6 16. Hg5—f7: Vd8—h4
7. d2—d4 Fc8—g49* 17. Vb3—b5f c7—c6
8. Vdl—b3 Vd8—d7 18. Vb5—e6f Ke8—d7
9. Hf3—g5 Hc6—d8 19. Ve5— e6f Kd7—c7

10. d4—e5: d6—eB: 20. Fa3—d6$
(London, 1830. köríü.)

26. Ugyanaz.
Cseresnyés. Dr. Spitzer. Cseresnyés. Dr. Spitzer.

1. e2—e4 e7—eö 3. Ffl—c4 Ff8—c5
2. Hgl —f3 Hb8—c6 4. 0 — 0 d7—d6?

•° Sötét szívesen megnyitja h. vonalát a bástyarohamra. " Sőt.
egy tisztet áldoz, hogy időt s ezzel hevesebb támadást nyerhessen.
Áldozata hibátlan számításon alapúi. e* Mivel hadállása Bf2—fi :
következő lépés után kitűnő, a vil. bástya és huszár alig jöhetnek
játékba ; addig pedig sötét az f7 és g5 gyalogokat <az eüengyalogok
kiütése után) felszabadítja. •» Maga a híres feltaláló, ki id. M'Donnell,
kitűnő angol mester ellen — az e nemű megnyitások között — ezt
játszotta először. (G. Walker: ChessStudies.London, 1844.) •* e5—dá:
a helyes lépés. De a nagy mester még ekkor alig sejtette cseljátéka
kiváló rohamerejét.
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5. b2-b4<* Fc5—b4: U. Fcl—a3 w Hg8-k6
6. c2—c3 Fb4—a5 15. e4—e5 f7—fs
7. d2—d4 e5—d4: 16. Bal—el " c7—c5
8. Vdl-b3 Vd8—e7 »o 17. d5—c6: Fd7-c6:
9. c3—d4: Fa5—b6 18. Fa3—d6: Ve7—e8

10. Fc4—b5 Fc8—d7 19. Hc3—d5! Kc8—d7i°<>
11. Fb5—c6: Fd7—c6: 20. Vb3—b6:! a7—b6:
12. Hbl—c3 0-0—0»^ 21. Hd5—b6f Kd7—e6
13. d4—d5 Fc6—d7 22. Hf3—g5$

(Pest, 1862. szeptember 20.)

27. Ugyanaz.

A következő szép játszmát Morplnj Pál öt másikkal
«gyszerre s mind a hatot sakktábla nélkül játszotta.*

{Az első öt lépés azonos a 25. sz. játszmában foglaltakkal.)
Morphy. N** Morphy. N**

6. d2—d4 e5—d4: 11. Vb3—c3: 0 — 0
7. 0 — 0 d4—c3a 12. Bal— dl3 Hh6—g4
8. Fcl—a3 d7—da 13. Ii2—h34 Hg4—e5
9. Vdl—b3 Hg8—h6 14. Hf3—e5: Hc6-e5:
10. Hbl—c3: Fa5—c3: 15. Fc4—e2 f7—f5

»» Az Evans-csel az elsánczolás után is alkalmazható. 9e Vd8—f6
jobb. 9<I Vil. nyilt vezérszárnya miatt veszélyes Jépés, azonban
sötétnek alig van más választása. 8S A következő lépés előkészítésére.
»• Bfl—el még jobbnak látszik, hogy a vezérbástya esetleg cl vagy
dl-re mehessen. I0° Vb3—b6 : t fenyeget. Jobb lett volna azonban
Bd8—d6 :.

1 Azaz anélkül, hogy játékközben a sakktáblára nézett volna.
Ily esetben a húzásokat mindkét fél diktálja. A kitfínőbb ilyneuiű
játékosok közül kiemelendök : Harrwitz, Paulsen L. (ki egyszerre 15
játszmát volt képes sakktábla nélkül vezetni), Zukertort, Suhle, Black-
burne V. s főleg Morphy Pál. A régibb s a már elhalt mesterek között
e téren kitűntek Paolo Bői, Philidor, Labourdonnais és Kieseritzky,
valamint nálunk Cseresnyés I., ki egyszerre 4 játszmát sakktábla nélkül
könyedén játszott és nyert. « Az ú. n. veszélyeztetett védelem, mely
sötétre hátrányos. a eá—e5 előkészítésére. * Hogy a sötétet H. eö-re
lépni kényszerítsék, honnét idó'nyeréssel űzik el.
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16 f2-f4B He5—c6 19. Bdl-el Bf8—f6«
17[ Fe2-c4f Kg8—h8 20. e4—f5: Ve7 —f8
J8. Fa3—b2 Yd8—e7

Hadállás süt. 20. lépése után:

"~~ WWÁ ' ' tMÍfa.W. 'í^&Ű- '%>//vMŰ>.

\y,<v///s//s. {•'•t-'-£'d'?- wy////>w ^ %£S%gg!%a

SI. Bel—e87 Vf8—e8: 25. Kgl — g2: Fc8—h3f
22. Vc3—f6:! Ve8—e78 26. Kg2—h3: h7—h5
23. Vf6—g7f!»Ye7—g7: 27. Bfl—gl és nyer.
24. f5—f6ü Vg7—g2f">

(New-York, 1857.)

l

28. Ugyanaz.
Récsi. Szén. Récsi. Szén.

1. e2—e4 e7—e5 4. b2—b4 Fc5—b4:
2. Hgl—f3 Hb8—c6 5. c2—c3 Fb4—c5
-3. Ffl—c4 Ff8—c5 6. 0 — 0 d7—d6

s A döntő roham bevezetése. « f5—e4 : után Bel—e4 : következ-
nék. ' A nagy mesterhez méltó ragyogó combinatio, melynek sötét többé
nem képes ellenállaui. « A vil. vezér — mint látható — Fb2—f6 : ±
miatt nem üthető. > A kezdethez méltó remek folytatás. >• A vizbe-
túló hasztalan kapkodása.
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7. d2—d4 e5—d4: 16. Bal—cl « Fe6—g4
8. c3—d4: Fc5—b6 17. Vdl—a4 Fg4—f3 :

9. Fcl—b2 Hg8—f6'i 18. Bel—c6:" Ff3—e4:
10. Hbl—d2 d6—d5 19. Bel—e4: Vd7—fs
11. e4—d5: Hf6—d5: 20. f 2 — f 3 a7—a6 «
12. Bfl —elf Fc8—e6 21. Bc6—cl Kc8—b8»
13. Fb2—as*3 Vd8—d7" 22. Fb5—e8s<> c7—c6!
14. Fc4—b5 f 7—f6i* 23. Fe8—f7 Hd5—c3!*i
15. Hd2—e4i5 0—0—0

Hadállás vil. 23. lépése után:

•
? 'Wï W&fí' giio ^^^^

J^AÙt ^MY^iJm.„ ,

MS^ ^^^^ O ^^^^
ft/7,/77}7j>. '////////M'. '.•y///////'/.i %•'/;///////.,

•Kíy///.%í. &%//?/$. tJmtfZíŰ. ' ' W///MKÍ

mlili r ĵ̂ ^ ^ í̂̂  ._.
11 Hg8—e? az újabb elmélet szerént jobb. 19 0—0 akadályo-

zása végett. 13 Sőt. a vezérszárnyra óhajt elsánczolni. u Hogy Hf3—e5-
hiízást akadályozza. 1B Hogy e huszár, ha sőt. el nem sánczol, követ-
kező lépésre innét g5-re mozdulhasson s világos kitűnő rohamot nyerjen.
'• Igen helyes elhelyezése a vezérbástyáuak egy mindjárt bevezetendő
rohamhoz. " Kitűnő húzás. A bástya nem üthető, mert b7—c6: után
Fbö—c6:, sötét vezér tetszés szerént, Va4—a6f s következő lépésre
mát következnének. )S Sokkal jobb és egyszerűbb lett volna b7—c6:,
mertVa4—a6 f-rá Kc8—b8; Fb5-c6:, Vf5-c8 következvén, sötét
azonnal nyert volna. 19 a6—bő: nem jó Va4—a8f, Kc8—d7.
Va8—b7: folytatás miatt, 3» Gyenge húzás, melyet sötét ügyesen ki-
zsákmányol. 2l E remek áldozat a nagy mesterhez méltó, mély és-
gyönyörű terv kezdete.
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24 J3cl—c3: Vd5—e4:22 27. Va4—a6f2* b7—a6:
25. f3—e4: Bd8—d4;2* 28. Fd6—c5 Bb6—c5:
26. Fa3—d6f Kb8—a7 29. Bc3—c5: Ka7—b6

Világos föladja a játszmát.25

(Pest, 1855.)

29. Ugyanaz.
(A tizenegy kezdőlépés mint az előbbi játszmában.)

Erkel. Széli. Erkel. Szén.
12. Fb2—a3 Fc8—e6 14. Bfl—el Ke8—f7
13. Hd2—e4 f7— f6 2 6 15. He4—d6fST c7—d6:

Hadállás sötét 14. lépése után :

mg/^um* ^M^Wm'TWÍLW/. 9. %9M w?i%i@!ff%mM 9.* álÉ ^ IÄ *

•m »ÎSAWAiW, á. ÍVÍ-ÍV.ÍX, íl^í/í/x.-ÍÍX ^ , ÉfifwKAflWT

»í^̂ !™ l̂̂ ^̂ ^̂wv////y/5 '',/.^'////.^'/. y/y /y^/- //íy YrsjJM&ffí_

a2 Vezéráldozatával sutét a minőség előnyét nyert as Ezen
húzás előkészítésére hozta sötét a mesteri, kettős tisztáldozatot.
Vele nyeri egyszersmind vissza vezérét s nyeri meg a minőséget.
(Bd4—dl jg fenyeget.) «« Legjobb lépése világosnak. A vezér úgy sem
lévén megmenthető, világos legalább egy gyalogot nyer. î5 Minthogy
sőt. jó hadállás mellett a minőséggel és egy szabad gyaloggal (c6)
erősebb, — nyernie kell. "« E lépés, mely az előbbi játszmában —
megfelelő hadállásban — jó volt, itt nem előnyös és veszélyezteti
sötét játszmáját, mivel elsánczolását késlelteti. " Mesteri lépés. Sok-
kal jobb és szebb, mint He4—gő f (mely szintén jó).

MÁRKI : A 8AKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 19
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16. Bel—e6: Kf7—e6: 23. Hf3—d48<> Beg—65
17. Fc4—d5f Ke6—d728 24. Hd4-b5f Be5—b5:3i
18. Bal—cl Ba8 —c8 25. Va4—b5: Vd8—e7
19. Vdl-a4 g7-g62» 26. Bel—dl Bc8-d8
20. Fd5—c6f b7 —c6: 27. Yb5—a6 Kc7—b8
21. d4—d5 Bh8—e8 28. Kgl-fl! es vil. nyer.«
22. d5—c6f Kd7—c7 (Pest, 1855.)

30. Ugyanaz.
(Az első 9 lépés, mint a 28. játszmában.)

Dufreane. Harrwitz. Dufresue. Harrwitz.
10. Vdl —c238 0 - - 0 12. d4—e5: Hf6—d5
11. e4—e5 d6—e5: 13. Bfl—dl Fc8-e6

Hadállás sötét 21. lépése után :

' ' /tâZ%fï Vs/ss/ss/s

^^^^S '̂̂ ^^^^^^^^W^^^^

í.m'//tft.. SM7/>;ű'.i f UŰ//////Í. ,/,/,,„ V/fáftM.

^c~yi É̂ ^̂$,777777% %&//,•/%, í/tím:^/. 0}%77mí____

t8 Ke6—dó : után világos néhány lépés múlva matot adna.
•• Sötét Fd5-c6 f, b7—c6 :; d4-d5, sőt, tetsz. szer.; Va4-g4 f tervre
számít s e lépést az utóbbi t (i'6-í'5-tel leendO) akadályozhatása végett
tette. « Igeu jó folytatás. Fb6—d4: a vil. V. és B. összeműködése miatt
söt.-re halálos volna. a j Szükséges, mivel Kc7—b8-ra c6—c7 nyer. 3a Mert
Bdl—d6 : nem akadályozható, p. o. Ve7—c7 ; Fa3—d6 :, Bd8—d6 : ;
Bdl—d6: és vil. nyer. ™ A világos vezér e koczkán erős roham-
állást foglal.
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14. Fc4-d5: Fe6-d5: 23. Bg3-g6f f7—g6:
15 Hbl—c3 Hc6-e7 24. Vc2—g6f Kg8—b.8
16. Hf3-g5 He7-g6 25. e5-f6: Bf8-f7!>«
17. Hg5-u7:<>4Kg8-b.7: 26. Vg6—f7: Ba8—g8
18. Hc3-dB: Vd8-g5 27. Kgl-hl Yh4-g4
19. Bdl-d3 c7-c6 28. Bal-gl Fb6— f2:
20. Bd3-]i3f Kh7—g8 29. Vf7-e8!!"Kh8-h7
21. Bh3—g3 Vg5—h4 30. f6—17 sot föladja.
22. Hd5—f6f8 5 g7—f6:

(Berlin, 1848.)

3l. Ugyanaz.

(A 8 első lépés, mint az előbbi játszmában.)

Récsi. Kapdebo. Eécsi. Kapdebo.

9. h2—hsa» Hc6—a5 16. Bal—cl4 1 0 — 0
10. Fc4—d3 h7—h639 17. Fd3—bl « Fd7_b5
11. Hbl—c3 Hg8—e7 18. He2—f4! Fb5—fi:
12. Hc3—e240 c7—c5 19. Hf4—e6!4 8Yc7—d7
13. d4—d5 Vd8—C7 20. Vdl — fi:4 4 B f 8—f 7
14. Kgl—hl Fc8—d7 21. Hf3—b.4*5 g7-g5
15. Fel—b2 f7—f6 22. Vfl—e2! Ha5—c6!

•« Mesteri combinatio. 86 Szép és hibátlan áldozat, mely világos
javára dönt. »8 Igen szép ellenhúzás, mely nemcsak a fenyegető
inatot gátolja, hanem sötétnek ellenrohamot is nyújt, habár most már
sikertelenül. « Ragyogó lépés, mely minden további ellenállást meg-
semmisít. "" Jó folytatás, mely sötét játékát zárttá teszi. •» Hg8—e7
jobb lett volna. «° Jobb, mint Hc3—a4, mely az a5F lecserélését
czélozná. A vezérhuszár a királyszárnyra vonul a roham erősítésére.
41 Azon reményben, hogy sötét a vezérszárnyra fog elsánczolui.
41 Egy, később Vdl—d3-al intézendő roham előkészítő húzása. «• E huszár
elhelyezésének pontja igen jól van választva s egyik föoka világos
győzelmének. «« Nagy hiba volna He6—f8:, melylyel világos a minő-
séget ugyan visszanyerné, azonban rohamát elvesztené. " Hogy
« huszárt később f5-re előnyösen helyezhesse.

19*
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Hadállás sötét 22. lépése után :

0Ä8 m WMÂ " %S% %%%M
%#fíí#% ''///y///-/'-%; íí̂ íí̂  WWfflfr

'MMw.. , f&afr//M. w//jŰa>.r WJza/m.

wm^^ßim.,, mm
S

ÉÉJMJil__!l- '̂"^"^ 'ífá/MÓw. 'wwtíft.

23. Ve2—h546 Hc6—e5 28. Vh5—g6f Kg8—h8
24. f2—f4 Vd7—b5 29. Vg6~h6f Bf7—h7
25. Fb2—e5: f6—e5: 30. Vh6—f6f Kh8-g8
26. Hh-i— f5! He7—f5: 31. Vf6—g5f Kg8-h8
27. e4—f5:4T Vb5—e8 32. f5—f6 sőt. feladja.

(Pest, 1863. január 16-án.)

32. Ugyanaz.
Dr. Spitzer. Szén. Dr. Spitzer. Szén.

1. e2—e4 e7—e5 7. Fel—a3 d7—d6
2. Hgl—f3 Hb8—c6 8. d4—e5:50Hc6—e5:
3. Ffl—c4 Ff8—cB 9. Hf3—e5: Ve7—eB:
4. b2—b4 Fc5—b4: 10. 0 — 0 Fc8—e6
5. c2—c3 Fb4—f8*8 11. Fc4—d3 g7— g5"
6. d2—d4 Vd8—e7 « 12. Vdl—e2 Hg8—e7

«« g5—h4:-re is e lépés és ez esetben döntő eredménynyel követ-
kezett volna. 4l Sötét játszmája tarthatatlan. « Igen szabálytalan
védelem, mely miatt sötét több tempót veszt. Szén ezt a lépést az
ismert változatok kikerülése végett tette. •• Fölötte szabálytalan, de
eredeti módon keresztül vitt védelem. *« Fc4—b5 erősebb lépés volna.
•i f2—f4 gátlására.
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13. Fa3-b2 Ff8—g7 21. Fe4-d3 c7—c5
14. Hbl—d2 He7— go5 2 22. Bal—el Va5—b5
1B> g2—g3 0 - - 0 23. Hf3—d2B4 Hg6—e5
16. Hd2-f3 Ve5-a5 24. Bel—e5:B5Fg7—e5:
17. Ve2—d2 h7—h6 25. Bfl—el Vb6—d6
18. a2—a4 d6—d5 " 26. f2—f4 g5—f4:
19. Vd2-c2 d5—e4: 27. g3—f4: Ba8—d866

20. Fd3—e4: f7 —f5

Hadállás világos 27. lépése után:

! ~ „ ""L™'"/'f/'//M W//'///s/, W///'//''' V/KW//?'wiM, 4 wim 'WMz Www/WEM i mim Smm

W& ,t/ wt/vM^-^ Wű>M.y// ••""^/-Y///.%m'

\M^ÉEí- fáMŰ. WÜfffÚ, @%x$% l

28. Fd3-c4 Fe6-c4: 31. Khl—gl Kg8—h8!
29. Hd2-c4: Yd6—g6f 32. Hc4—e5: B f 8— g8f
30. Kgl—hl Yg6—c6f Világos föladja a játszmát.

(Pest, 1855.)

" Sőt. játéka most niár kitűnően kifejlett. •» Hogy a vezér
tért nyerjen szabadabb működésre. »« Vil. Bel—e6: lépéssel egy tisz-
tet akar nyerni. Sötét ugyanis a bástyát (Fd3—c4 miatt) a vezér-
rel nem üthetné. » Szép, de nem elég szabatos terv, mint sötét
következő lépései mutatják. •« Igen erős lépés, mely vil. rohamát
megtöri.
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33. Ugyanaz.
Záry. Cseresnyés. Záry. Cseresnyés

1. e2—e4 e7—e5 14. Hd2—f3: Hc6-d4:
2. .Hgl —f3 Hb8—c6 15. Vb3—d3 Fc8—f5!
3. Ffl—c4 Ff8—c5 16. Fd5—e4 Hd4-f3f
4. b2—b4 FcB—b4: 17. Vd3—f3: FfS-e4:>»
5. c2—c3 Fb4—a5 18. Vf3—e4: d6—d5
6. 0 - - 0 " H g 8 — f 6 ! 19. Ve4-g4 Bf8-e8
7. d2—d4 e5—d4: 20. Fa3—b2 Be8—e65»
8. Vdl—b3 0 — 0 21. Kgl—hl dB—d4»
9. Fel—a3 d7—d6 22. f2—f4 Be6-g6

10. e4—e5 Hf6—e4 23. Vg4—e2 Vd8—dB
11. c3—d4: FaB—b6 24. f4—f 5 Bg6—c6
12. Fc4—d5 He4—g5 25. f5— f6 g7—f6:«i
13. Hbl—d2 Hg5 — f3f 26. e5—f6: Kg8—h8

Hadállás világos 30. lépése után:

w//'s///*^' •" & '<zűzM-r „, wSMxw. *̂ f %MZt/JM.<

mm mm w mm
'&ZŒÉ& éxM.fá. •""• ú///^. ű/í'űtát.
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\ iffl/û'/sï. ':•.$:'•'&/. vfcnrffii £•/$&%}. ___

M d2—d4 e helyen az egyedül helyes lúpés. •• Sötétre előnyös,
ha világos rohamát — tisztjeinek lecserélésével — megtörheti, mivel
különben is két gyaloggal erősebb. " Sőt. ellenrohamot kezd. Be6—g6
a czélja. «° Hogy a ve/ér később d5-re jöhessen. «' A g. vonal meg-
nyitása sötétre előnyös és rohamát ellenállhatatlanná teszi.
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27. Bal-el Ba8-g8 31. g2-f3: Be6-el f
28. Bfl —f3 Bc6—e6 32. Vd2—el: Bg8—gl f
29. Ve2—f2 d4—d3 33. Vel—gl: Fb6—gl:
30. Vf2—d2 Vd5—f3f M és sötét nyer.63

(Pest, 1862. május 5-én.)

34. Ugyanaz.
Récsi. Dr. Vidor. Récsi. Dr. Vidor.

1. e2-e4 e7—e5 17. Hf3—g5: Vd8—g5:
2. Hgl—f3 Hb8—C6 18. f2—f4 Vg5—h4
3. Ffl—c4 Ff8—c5 19. Bfl —f3 Bf8—g8
4. b2-b4 Fc5-b4: 20. Kgl—b.2 Bg8-g4«8

5. c2—b3 Fb4—e7 «* 21. Hg3—e2 Ba8—g8
6. o — O Hg8— f 6 22. g2—g3 Vh4—h5
7. d2—d4 e5—d4: 23. Kh2—g2 Bg4-h4!
8. e4—e5 Hf6—g4 24. Bal—hl a7—a6
9. c3—d4: d7—d5 25. a2—a3 Hc6—e7

10. Fc4—b3 65 0 — 0 26. Fb3—c2 Fe6—d7 «9

11. Hbl—c3 Fc8—e6 27. a3—a4 b7—b5
12. b2—b.3 Hg4—h6 28. Vd3—e3 Vh5—f7
13. Fel—h6: g7—h.6:«6 29. Kg2—f2 Bh4—g4!?70

14. Hc3—e2 Fe7—g5 30. e5—e6 Fd7—e6:
15. He2—g3 Kg8—h867 31. Ve3—e5f Bg4—g7 "
16. Vdl—d3 f7—f5 32. .Bf3—e3 Fe6—d7

•a Mesteri, messzeszámító terv, mely a játszmát azonnal sötét
javára dönti el. •* Khl—gl: után d3—d2 következik. Ha nem üti
vil. a futárt, sötét a maga gyalogjainak túlsúlyával nyer. " Szabály-
talan és nem ajánlható folytatás. « Fc4—e'2 jobbnak látszik. «• Sötét
hadállása kedvezőtlen. " Sötét igyekszik a nyílt g. vonalat bástyájá-
val elfoglalni s ezáltal ellenrohamhoz jutni. «" Igen szép húzás, melyre
sötét az f4. gy. szinleges megtámadása mellett bástyáit idíínyeréssel
megkettőzi. « Fd7—b5 előkészítésére. "> Igen szép, de nem hibátlan
számítás. Sötét azt hiszi, hogy f5—g4 : húzással mind bástyáját, mind
gyalogját visszanyerheti. De ez csalódás ; p. o.

30. h3—g4: f5-g4: 32. Ve3—e5 f tetsz. szerént
31. eö—e6 Fd7-e6 : 33. Bf 3 lép és sötét egy bás-

tyát vesztett. Vil. azonban, mint következő lépései mutatják, nem jól
használta föl e téves számítást. " így a sötét B. megszabadult.
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33. Ve5—c7: Fd7-c6 36. He2—g3 f5—g4-
34. Vc7~d6" b5—a4: 37. h3-g4: Bg8-c87s
35. g3-g4 Fc6—b5 38. Fc2—f5 Bc8—c6

Hadállás sötét 38. lépése után :

'
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39. Vd6—d8 f He7—g8 47. FeG—d5: Bc3—c2f
40. Hg3—Ii5 Vf7—c7 48. Kf2—gl . Bc2—e2™
41. Vd8—c7: Bg7—c7: 49. Bel—cl7 6 Fb5—d7
42. Bhl—el Bc6—c3 50. Bei—bl Be2—b2
43. Ff5—e6 Hg8—e7 51. Bbl—el a3—a2
44. f4_f5 a4—a3 52. Fd5—a2:!77 Bb2—a2:?
45. f5—f 6 ™ He7— g6 53. f 6—f 7 sötét feladja.78

46. Be3—c3: Bc7—c3: (Pest, 1855.)

78 Be3—e7 : által vil. egy tisztet nyerhet ; ekkor azonban sötét
előnyös ellenrohamhoz jnt. " Bg7—g4: nem volna jó Be3—e7: miatt.
t* Vil. két gyaloggal gyengébb ugyan, de szabad (f.) gyalogja s
jobb állása következtében kilátása van a nyerésre. Sötétre két kettős
gyalogja fölötte hátrányos. " Sötét a bástyákat lecserélni igyekszik,
hogy így döntetlenné tehesse a játszmát. ™ Az ezen lépéssel beveze-
tett bástyamanoevre figyelemreméltó. " Hogy a sötét bástyát a
8. vonalba való visszavomílástól elvonja. " Sötét bármit húz, világos
Bel—e8 lépéssel nyer.
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35. Elhárított Evans-csel.
Deacon. Steinitz. Deacon. Steinitz.

L e2-e4 e7—e5 17. Ve2—d3 b7—b6
2. Hgl-f3 Hb8-c6 18. f 2— f4»* Ha5—b7
3. Ff l—c4 F f 8—c5 19. Hd2— f 3 b.7— h6
4. b2—b4 Fc5—b6 20. Bel—el Vf7— g6 <*
5. b4-b5 Hc6—a5 21. f 4— f 5 Vg6—f 7
6. Hf3—e5: Fb6—d4 ï9 22. g2—g4! Kg8— h7
7. Fc4_f7f Ke8—f8 23. h2—h4 g7—g5
8. Fel—a3f d7—d6 24. h4—g5: Ff6—g5:
9. Ff7—g8: Kf8—g8: 25. e4—e5 Vf7—g8

10. c2—c3 Fd4—eö:80 26. e5—e6 Fd7—c8
11. d2—d4 Fe5—f6 27. f 5—f6f Vg8—g6
12. Hbl—d2 Fc8—e6 28. Hf3—göf Ii6—g5:
13. Vdl—e28 1 Vd8—e8 29. Bfl —f5! Hb7—d8
14. 0 - - 0 Ve8—f7 30. Bel—e2 8* Hd8—f7
15. d4—d5 Fe6—d7 31. Bf5—g5! és világos
16. Bal—cl Ba8—e8 4-ik lépésre matot mond.

(London, 1863.)

36. Futárjátszma. (Berlini védelemmel.)
Tarába. Dr. Engel. Tarába. Dr. Engel.

1. e2—e4 e7—e5 8. 0 — 0 f7—f5
2. Ffl—c4 Hg8—f6 9. Hf3—d4 Vd8—b.4
3. Hgl—f3 d7—d586 10. f2—f4 Bf8—f6
4. e4—d5: e5—e4 11. Bfl —f3 Bf6—g6
5. Vdl—e2 Ff8—d6 12. Hbl—c3 Fc8—d7
6. d2—d3 0 — 0! 13. Hc3—e4: f6—e4:
7. d3—e4: Hf6—e4: 14. Ve2—e4: Hb8—a6

78 E lépést Löwenthal ajánlotta, azonban az újabb elmélet
elvetette, mert reá sőt. időt veszt s vil. erős rohamot nyer. so Si5tét
most egy tiszttel erősebb, de hadállása hátrányos. 8I Ha5—c4 fenye-
get, mely után Hd2—c4 :, Fe6—c4 : következvén, vil. a királyszárnyra
elsánczolni (melylyel pedig rohamát hathatósan folytathatja) akadá-
lyozva volna. «a A döntő roham kezdete. "» e4—e5 meggátlására.
« Bfő—gö : még erősebb lett volna. « Sötét azért áldozza tel gyalog-
ját, hogy játékát gyorsabban fejleszsze és a támadást magához
ragadja.
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15. Fel—d286 Ba8—e8 18. d5—e6: Fd6—c5f
16. Hd4—e6 Ha6—c5 19. Kgl—hl Fd7—c68T

17. Ve4—e2 Hc5—e6:

Hadállás sötét 19. lépése után:
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' Y/S/ //fí'ss. fs/íyjffl/jK r——S v//, 's '•' • /

^wwww w, wm

WKËTè//, <4$%0- Mw%ZŰ. éwM//.

20. Bal—fi Bg6—h6 23. Bfl—f.3:89 b7— b5!9»
21. h2—h3 Vh4—g4!88 24. Fc4—dó ?91 Bh6—h3f
22. Khl—h2 Fc6—f3: 25. g2—h3: Vg4—glf

(Pest, 1863. febr. 14-én.)

37. Ugyanaz.
(Izenetes játszma. 1843.)

Norfolk. New-York. Norfolk. New-York.
1. e2—e4 e7—e5 3. c2—c3 Vd8—g598

.2 . Ff l — c4 F f 8—c5 4. Vdl — f 3 Vg5-g6
88 Gyenge búzás. Jobb lett volna Hd4—e6 vagy Fel—e3. »' A két

sötét futár igen erős rohamállást foglalt. 88 Sötét kitűnően vezeti &
robamot. Most 4 lépéses mattal fenyegeti világost Bh6—h3f stb.
által. •» Hibás. Ve2—f3: sötét erős támadását megtörte volna.
»« Finom húzás, melynek czélja, hogy a világos futárt jelenlegi állo-
másáról eltávolítsa. " 24. Fc4-b5 :-re Be8-e6 :, 25. Fb5—c4
Bh6—h8 ̂ , 26. Bf3—h3 : Vg4—e2 : következtek volna. " Ercole dél
Eio olasz mester, mint e helyen legjobbat, ezt a lépést ajánlja.
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5. Hgl—e2 d7—d6 19. Fc4—d5 h5—h4
6 d2—d4 Fc5—b6 20. Fd5—e4: Vg6—e4:
7. 0 — 0 Hg8—f6 21. Fe3—b6: Ve'4—g4
8. d4—e5: d6—e5: 22. Ycl—e3 a7—b6:
9' He2-g3 Fc8-g4 23. Bfl— bl9« e5—e4

10. Vf3—d3 Hb8—d7 24. Ve3—el f7—f5
u. b2-b4*» Hf6—h5 25. Bbl—b2 f5—f4
12. Fcl—e3 0—0—0 26. Bal—bl 9Ï Vg4—h3
13. Hg3—h5: Fg4—h5: 27. Vei — f i sötét 3-ik
14. Hbl—d2 Hd7—f6 lépésre matot jelent:
15. Vd3—c2 Bd8—d2:9* Vh3—h2f
16. Vc2—d2:95Hf6—e4: 28. Kgl—Ii2: h4—g3ff
17. Vd2—cl Fh5—f3 29. Kh2—gl Bli8—hl $
18. g2—g3 h7—h5

38. Ugyanaz.
Horwitz. Perigal. Horwitz. Perigal. .

1. e2—e4 e7—e5 14. Hbl—a3 d6—d5
2. Ffl—c4 Ff8—c5 15. e4—e5 He7—f5
3. c2—c3 d7—d6 16. Bal—cl Hf5—e3:
4. d2—d4 e5—d4: 17. Ke2—e3: Vh4—h6
5. c3—d4: Fc5—b6 18. Vdl—c2 Bh8—e8!
6. f2—f4 9 8 Hb8—c6 • 19. Vc2—f5tl00Kc8—b7
7. Hgl—f3 Fc8—g4 20. Bel—c2 g7—g6
8. Fc4-b5 Fg4—f3: 21. V f B — f 6 Bd8—d6!
9. g2—f3:"Vd8—h4f 22. V f 6 — f 7 : Be8—e5 f

10. Kel—e2 0—0—0 23. Ke3—d3 * Be5—f 5
11. Fb5—c6: b7—c6 : 24. Vf7—e7 Bf5—f4:
12. a2—a4 a7—a5 25. Ve7—e2 Bf4—d4f
13. Fcl—e3 Hg8—e7 26. Kd3—c3 Bd4—a4:9

93 Vil. számít reá, hogy sötét a vezérszárnyra fog elsánczolni,
tehát e szárnyon indít rohamot. « E minőség-áldozat igen szépen éa
szabatosan ki vau számítva. »" Fe3—d2 : után sötét részéről Fgá—f3
dönt. »» Hogy a vezér el- s innen fl-re visszavonulhasson. 91 Vilá-
gos játszmája tarthatatlan. " Jobb lett volna Hgl—f3. »• Világos
készebb elsánczolását abbanhagyni, mint fontos (d) gyalogját elvesz-
teni, i»» Be8—e5^ fenyegetett.

1 Világos összekötött középgyalogjai (melyeken ereje nyugodott) szét-
tépetvéu, a játszma sorsa többé alig lehet kétes. « VU. játszmája elveszett-
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Hadállás sötét 26. lépése után:

éâMï.j^ '§ikA.,/,,,,,/,//á;á.Y/,// áÉÉ ̂
vTxfcxá UTAZTA <tá/mw. 4$%7Á

• Wwm^r^mA^JÉrn vám,,/r/7/

y ™ mim,y ^ %É$á.y íMm^ áÉfl

w/y/s/Á^ xx MffimK.^ v r üŰMÍsty.y ^ viïy//MÏ'... x

4tfí7/U3í. &%%% £•/.-•//%%'. w//y///:w.

27. Kc3—b3 Ba4—b4f 33. Ha3—bl Fd4—c3:
28. Kb3—a2 Vh6—f4 34. Hbl—c3: Ve4-c4f
29. Bhl—cl Bd6—f6 35. Ka2—ál Bb4—a4f!
30. Ve2—e8 Vf4—f3: 36. Hc3—a4:3 Yc4—elf
31. Bc2—c3 Vf3—e4 37. Kai—a2 Ycl—c4f
32. Ve8-d7 Fb6—d4 Világos föladja,

(London, 1846.)

39. Mac Donnell kettős csele.
Mongredien. B Mongredien. B
1. e2—e4 e7—e5 7. c2—c3 Fb4—a5
2. Ffl—c4 Ff8—c5 8. d2—d4 Fa5—b6
3. b2—b4 Fc5—b4: 9. Fel—f4:6 Fc8—g4
4. f 2—f4 e5 —f4:4 10. k2—h3 Fg4—h5
5. Hgl — f3 Hb8—c6 11. g2—g46 Fh5—g6
6. 0 — 0 d7—d6 12. Hbl—d2 h7—h5

» Kai—bl-re Vc4—d3f dönt. * Nem ajánlható e második
gyalog kiütése. Legjobb d7—<15, mint a megnyitásoknál kimutattuk.
• VU. hadállása a lehető legelőnyösebb. 6 Vil. veszély nélkül támad-
hat e gyaloggal, minthogy királya biztonságban marad.
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13. e4-e5 d6—d5 19. eô—e6!8 f 7—f5
14. Fc4—b5 h5—g4: 20. Hg7 —f5: g4—h3:
15> Ff4—g5 Vd8—c8' 21. Hf5—d6f Hg8—f6»
16. Hf3-h4 Fg6_h5 22. Bfl-f6f Kf8—g8
17. Hh4—f5! g7—g6 23. Bf6—g6f és nyer. »»
18. Hf5-g7f Ke8-f8

40. Futárjátszma utócsellel.
Amateur. " Boden. Amateur. Boden.

1. e2—e4 e7—e5 10. 0 — 0 Hc6—d4!
2. Ffl-c4 f7—f5 11. Hbl—c3 Vf6—h4:I
3. Fc4-g8:? Bh8—g8: 12. Vh5—h4: Hd4— f3f
4. e4—f5:" d7—d5 13. Kgl—hl Hf3—h4:
5. Vdl— h5f i?7—g6 14. d2—d4 Bg6—g2:!
6. f5-<?6: Bg8—g6: 15. d4~c5: Fc8—h3:
7. h2-h3 Ff8—c5 16. Bfl—gl Ke8—d7!
8. Hgl — f3 Hb8—c6« 17. Bgl—g2: Fh3-g2f
9. Hf3-h4 Vd8—f6 18. Khi—h2 Ba8—g8

és a következő lépésre Hh4— f3$
(Hull, 1848.)

4l. Vezércsel.
De la Bourdonnais. Mac Donnell. De la Bourdonnais. MacDonnell.
1. d2—d4 d7—d5 7. Hgl —f3 Vd8—e7
2. c2—c4 d5—c4: 8. Fcl— g5 « Fc5—f2 f
3. e2—e4" e7—e5 9. Kel—fl « Ff2—b6
4. d4—d5 f7—f5 10. Vdl—e2 f5—f4
5. Hbl—c3 Hg8—f6 11. Bal—dl Fc8—g4
6. Ffl—c4: Ff8—c5 12. d5—d6 c7—d6:

' Vd8—d7-re e5—e6, f7—e6:, Hf3—e5 világosra előnynyel követ-
keznének. » Döntő húzás. • Kf8—g7-re Bfl—f? $ a válasz. « Sötét
kénytelen (Vdl—f l $ miatt) a bástyát kiütni, mire világos Hd6—c8 r
lépéssel nyer. » Vagyis műkedvelő. " A helyes lépés d2—d3. '» Sötét
kész feláldozni a minőséget, hogy annál erélyesebb rohamot nyerjen.
14 Hbl—c3 vagy Fçl—f4 ajánlhatóbb. "> Hibás lépés, melyre vil.
egy gyalogot veszt és többé el nem sánczolhat. '• Kel—f2: után
Ve7—c5f következik.
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13. Hc3—d5 Hf6—d5:!'7 22. g2—f3: Hc6-d4!
14. Fg5—e7: Hd5—e3f 23. Fb5—c4*8 Hd4—f3f
15. Kfl—el Ke8—e7: 24. Kel—f2 Hf3—d2:
16. Ve2—d3 Bh8—d8 25. Bgl—g7f Ke7 — f6
17. Bdl—d2 Hb8—c6 26. Bg7—f7 f Kf6—g6
18. b2—b3 Fb6—a5 27. Bf7—b7 Hd2—c4:
19. a2—a3 Ba8—c8! 28. b3—c4: Bc8—c4:
20. Bhl—gl b7—b5! 29. Vd3— bl » Fa5— b6!!
21. Fc4—b5: Fg4—f3:

Hadállás vil. 29. lépése után:

.

|JÉX/S IÄ /x 'jÈL*

KÈfaA WiïvM'. Ú'//.'V/V'. V/X7/MM

HP
w/Mmí^ f ü%6%<!v./,v/,//,/w//////,//'.r 'xy/y/í'/Í!'/:y

WP a '^M^^'W^^'iiF^^
'$/y%wï. *^^ ^M^///^. _^ ^%%%

30. Kf2—f3 2 0 Bc4—c3!21 34. Kg4—h4 Kg6—f6
31. Vbl—a2 He3—c4f 35. Va2—e2 Bg8—g6
32. Kf3—g4 Bd8—g8 36. Ve2—h5 Hc4—e3!
33. Bb7—b6:22 a7—b6: és sötét nyer.

(London, 1834.)

" Ragyogó combinatio ! A vezér feláldozása két könnyű tisztért,
sötét előnyös hadállása miatt, mint a következés mutatni fogja, helyes szá-
mítás. » A c8B. nyílt vonalának elzárása okvetetlenűl szükséges, különben
az rombolólag betör vil. játékába. '• Vbl—gl t előkészítésére. 90 Vbl—
gl t-ra sötét He3-g4 f t lépéssel nyerne. " Sötét inesterileg hasz-
nálja fel előnyös hadállását! •• h7-hBt, Kg4-h4, Fb6-d8f fenyegetett.
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42. Elhárított vezércsel.
Harrwitz. Löwenthal. Harrwitz. Löwenthal.

1. d2—d4 d7—d5 19. Hf3—d2 He4—d2:
2. c2—c4 e7—e6«3 20. Vc2—d2: d5—d4
3. Hbl—c3 Hg8—f6 21. Fe2—f3 Hc6~a5
4. Fcl—f48 4 a7—a685 22. Vd2—b4 Ha5—b3
5. e2—e3 c7—c5 23. Bei—bl Hb3—c5:
6. Hgl — f3 Hb8—c6 24. e3—d4: e5—d4:
7. a2—a3 Ff8—e7 25. Bbl—cl Bd8—c8
8. d4—c5: Fe7—cB: 26. Hb5—d4: Ba8—a4*7

9. b2—b4 FcS—d6 27. Vb4—a4:! Hc5—a4:
10. Ff4—d6: Vd8—d6: 28. Bei—c8f Kg8—h7
11. c4—c5 Vd6—e7 29. Hd4—e6: f7— e6:88

12. Ffl—e2 0 — 0 30. Ff3—e4f g7—g6
13. 0 — 0 Bf8—d826 31. Bel—cl Ha4—b6
14. Bai—cl e6—e5 32. Bc8—c7 Hb6—d7
15. B f l—el h7—b.6 33. Bei—dl Ve7—a3:
16. Vdl—c2 Fc8—e6 34. Bdl— d7f Kh7—g8
17. b4—b5 a6—b5: 35. Bc7—c8f és nyer.
18. Hc3—b5: Hf6—e4 (London, 1853.)

43. Huszárcsel. (Szabálytalan védelemmel.)
(Izenetes játszma. 1843.)

Maryport. Inverness Maryport. Inverness.
1. e2—e4 e7—e5 3. Hgl—f3 Hb8—c6
2. f2—f4 e5—f4: 4. Ffl—c4 g7—g5

81 Legjobb lépés a vezércsel elhárítására. " Igen helyes, hogy
a F. működési vonala a következő, szükséges lépéssel el ne zárassék.
" Hd4—b5 elkerülése végett. s« Hogy a következő lépést előkészítse
<s akkor a d. gy. védve maradjon.) " Sötét e lépésig mesterileg ellen-
•sulyozta vil. játékát; de most alkalmat ad annak, hogy vezérét két
bástyáért lecserélje, és ezáltal döntő rohamot nyerjen. as Ha sötét nem

•«zzel. hanem Ve7—a3: húzással felel, világos következőkép nyer:
He6-f8f Kh7—g8 Fe4-d5f Kf7-g6
Ff3-e4 g7-g6 Bc8-g8f Kg6-h5
Hf8—g6^ Kg8-g7 Fd5-f7f Kh5—h4
Hg6-f4 f7—f6 Bel—e4áj
Hf4—h5f Kg7-f7
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5. 0-0 d7-d6 13. c3-d4: Hc6-d4:
6. d2—d4 Ff8—g7 14. g5—g6*> Hg8-e7
7. c2—c3 Hg8—h6 15. g6—g7 Bh8-g8
8. h2_h4 f7— f6» 9 16. Bf4-f7 Vd8-e8
9. Hf3-g5:!3° f6-g5: 17. Vh5-d5 b7-b5

10. Vdl—h5f Ke8—d7 18. Vd5—d4: b5—c4:
11. b.4—g5: Hh6—g8 19. Vd4— f 6 és vil. nyer.s»
12. Bfl—f4: Fg7—d4f»i

44. Közönséges huszárcsel.
Erkel. Szén. Erkel. Szén.

1. e2—e4 e7—e5 11. e4—d5: g4—f3:
2. f2— f4 e5—f4: 12. Vdl —f3: 0 — 0
3. Hgl—f3 g7—g584 13. Hbl—d2 Fc8-f5
4. Ffl—c4 Ff8-g7 14. Hd2—e4 Ff5—e4:
5. 0 — 0 d7—d6 15. Vf3—e4: He7—g6
6. d2—d4 b.7— h6 16. d5—d63T Vd8—d6:
7. c2—C3 Hg8—e7 17. Fel—f4 Hg6— f4:3ft

8. g2—g3! g5—g4 18. Bfl—f4: Hb8-c6
9. Hf3—el»6 f4— f3 19. Bal—fi Hc6-d8

10. Hel—f3:! d6—d586 20. Fc4—d3 sőt. föladja.«»
(Pest, 1855.)

s» Az f. gyalog ezen mozdulata hibás, mint majd minden hason!6
hadállásban ; itt főleg azért is, mert a sőt. király még nincs elsán-
czolva. 80 Vil. szépen használja fel sőt. hibáját. 3I Ezen futár x'igy
is elveszne Bf4—f7 lépésre, süt. tehát két gyalogért s a h8B. játékba
hozhatásáért lecseréli azt. 3Í Sötét játszmája, rósz állása következtébenr

menthetetlen. " P. o Fc8—b7, Fel—g5. stb. M Sötétnek
ezen és következő lépései nyújtják a leghelyesebb védelmet. s5 Fel—f4:
g4—f3:, Vdl—f3: erősebb folytatás lenne. « Sötét a d. gyalogot
feláldozza, hogy a vil. c4F. vonala elzáratván, vil. következendő heves-
rohama f7-re gyengíttessék. " Ve4—g6: fenyeget. s* Tanácsosabb
lett volna ezt a futárt nem ütni, hogy a kettőzött bástyatáuiadás ne
következhessek. •• Következhetnék :

f 7—fő Ve4—g6: f7-g6:
Bf4—fő: Bf8-f5: Fd3-c4f Hd8—f7
Ve4—f5: Bf4-f7:! Kg8-h7

vagy: Bf7—c7: és vil. sza-
VdG-g6(legj.) badgyalogjával nyer.
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45. Muzio-csel.
(Tanácskozási játszma.)

Schiller és Morócz. Kendelényi. Schiller és Morócz. Kendelényi.

!. e2—e4 e7—e5 8. d2—d3 Ff8—h6
2. f 2 — f 4 e5—f4: 9. Fel—d2 Hg8—e7
3. Hgl — f3 g7—g5 10. Hbl —c3 Hb8—c6
4 Ff l—c4 g5—g4 11. Bal—el Ve5—f5!
5. o — O g4—f3: 12. Bel—e7f4°Hc6 —e7:
6. Vdl — f3: Vd8—f6 13. Bfl—el Ke8—d8
7. e4—e5 Vf6—e5: 14. Bel—e7: Kd8—e7:

Hadállás sötét 14. lépése után :

W
1^ ~ A ~ F i B l_ ̂  JtíaÉ im -im
^ A ^^ »^ 4 l
^&.^7 jÉSfJ*, wk..^ *fEá.^,^
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'''''////ff' %/•&&$%' 'yi''////ffi. ys ".','''%/,•

$&<%$?. 'Ï////////À. f &%%$$. e r %.&/,.$.,

15. Hc3—d5f Ke7—d6« 17. Fd2—h4f Kd6—e7
16. Hd5—f4: Fh6—f4:«« 18. Ff4-d6 f«Ke7 — f6

** Világosnak ezen és a 14. lépésre tett minőségáldozata szép,
(le nem hibátlan. «' Az egyedüli helyes lépés Ke7—d8 lett volna,
melyre ha vil. Fd2—c3-al felel, c7—c6 (nem pedig a h8B. mozdulatai
a helyes folytatás. « Jobb lett volna a H-t nem ütni. Most világos
vezérfutárja idó'nyeréssel és igen hathatósan jön rohamba. «• Világos
következő lépései igen szépek.

M Á R K I : A SAKK.TÂTKK KÉZIKÖNYVE. 20
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19. Fd6-e7f Kf6-g6" 2l. Vf3-g4f Kgf5-h6
20. Fc4—f7f Vf5—f7: 4 6 22. Yg4—g5$

(Pest, 1863.)

46. Ugyanaz.
Dubois. Anderssen. Dubois. Andemeu.

1. e2—e4 e7~e5 lu. Kgl—hl Yc5—c4:
2. f2—f4 e5-f4: 11. Fcl—f4: Vc4-e6
3. Hgl — f3 g7-g5 12. Hbl_d2 b7—b6
4. Ffl —c4 g5 —g4 13. Vf3—g3 Ve6-g6!
5. 0 — 0 g4— f3: 14. Vg3—d3 Fc8-b7
6. Vdl —f3: Vd8—e7 15. e5—e6!" f7—e6:
7. d2-d4 Hb8—c6 16. Ff4—c7: Hg8-f6
8. c2—c3 Hc6—e5! 17. Bal—el Bh8—g84T

9. d4—e5: Ve7—c5f 18. Bel—e2 Ba8—c8

Hadállás világos 21. lépése után:

mwJ^^mm^^^'wMJ^™*íwm$^(m±W/////////, 'S/s//,;:'//, ívó// s.W. fy////sjft'/.
V////&//// yS/'///''//4 W/'/////. '//////'////•

éi&. .tíSká , émíá. *~yptâài.

,,,„

títiá '%.</,..',.-& JaMJ?
« KfB-e7: jobb, mely után Vf3-fő:, d7~d6 Vf5-g5t,

Ke7—e8! következnek K vil. remisnél többet alig érhet el. " Itt is
jobb lett volna Kg6-f7 :, VfS—fő f, Kt7-e7:, Vfö-eöf »tb.
«« A hosszú elsánczolást gátolui. «' Sötét e lépéssel kiragadja vil. kezé-
ből a rohamot.
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19. Fc7-e5 Hf6-g4 25. Fg3-f2: Bf8—f2:
20. Fe5—g3 Bc8—c548 26. Be4—d4 e6—e5
21. Bfl — fô 4 9 Fb7—e4:°° 27. Bd4—d3 e5—e4
22. Bf5—f8:f61Bg8—f8: 28. Bd3—d4 e4—e3
23. Vd3—e4:M Vg6—e4: 29. Hd2— f3 Bf2—fi f
24. Be2—e4: Hg4—f2f 30. Hf3— gl Bc5—e5

és sötét nyer.53

(London, 1862.)

47. Salvio-csel.

(À nagyszalontai sakk-kör két tagja között.)

1. e2—e4 -e7 — e5 4. Ff l—c4 g5—g4
2. f2—f4 eo—f4: 5. Hf3—eő Vd8—h4 f
3. Hgl-f3 g7— g5 6. Kel-f l Hg8-fö

Hadállás sötét 12. lépése után:

ÄI ?W

.
wímm îSzwM. " irnzm. fá'fáú ̂

WWM' /A '%%•&•%% WÍŰÍfr . 7//-ï/-''',

m ^ m ^^ l a f c J I A^x %má w

,„„„. WM/Mm %%£%& ?;í€/íx;.% W'//////w(i
Mjjjjí Wfjk %iJÍp' y^íjy ^

KÉJ ̂
48 Ezen bástya Ii5-re igyekszik. 4» Igen szép húzás, de, mint

sőt. következő lépései mutatják, nem szabatos. 50 A helyes válasz.
Rósz lett volna Bc5—fő : *' Vil. kénytelen a minőséget odaadni,
wert az különben is elveszne. ** Hd2—e4 : utáu Bf8—fi ± \ Be2—e4:-re
<17—d5 következnének. •« Az e. szabadgyalog bemenetele nem gátolható.

20*
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7. Hbl~c3!6* d7—d5« 16. Fc4—fl!" Vh3—h4
8. e4—d5: F f 8—d6 17. Hc3—e4!6» Fd6—e5:«»
9. d2-d4 f4-f3 18. d4-e5: g4-g3

10. Fcl—f4 Hf6—h5 19. He4—g3:« Hh6—f4 :e»
11. Vdl—d2 f3—g2f 20. Bal—dl!«* Hf4—e6:
12. Kfl—g2: Bh8—g8<5« 21. e5—f6: Ke8—f7
13. Bhl—el! Vh4—h3f 22. Bel—e6:î Bg8—g3:«*
14. Kg2—hl Fc8—e6" 23. Be6—e7f Kf7—f6:
15. d5—e6: f7—f6 24. Vd2—d8 sötét föladja.

(1870. nov. 27.)

48. Cochrane-csel. ,
De la Bourdonnais. Oochrane. De la Bourdonnais. Cochraue.

1. e2—e4 e7—e5 6. Kel—fl f4_f3ta»
2. f 2-f 4 e5-f4: 7. g2-g3 Vh4-h3f
3. Hgl — f3 g7—g5 8. Kfl—f2 Vh3—g2f
4. Ffl-c4 g5—g4 9. Kf2—e3 Ff8—h6f
5. Hf3—e5 Vd8—h4f 10. Ke3—d3 d7—d5

" Szerző ezt a húzást erősebbnek és természetesebbnek találja,
mint az elméletben leginkább ajánlott Vdl—el lépést. " Hogy a
c4F. és eőH. együttes támadását az í'7. pontra elhárítsa és hogy a két
futár időnyeréssel játékba jöhessen. 5(I g4—go előkészítése végett.
De Vh4—h,3 f. jobbnak látszik ezen bástyalépést megelőzőleg. Vil. hafl-
állása kitűnő. •" Szerző véleménye szerént söt.-nek legjobb lépése,
hogy rohama, melyet vil. 13. lépésével kezéből kiragadni igyekszik,,
i'entarthatő legyen. Mert mihelyest sőt. vil. túlnyomó hadállása miatt
a rohamot elejti, menthetetlenül elveszett. A jelen állásban különben
viL-nak — úgy látszik — nyernie kell. D8 Kitűnő lépés, mely a süt.
vezért elűzi még arról az egyetlen pontról is, hol veszélyessé válha-
tott volna, s meghiúsítja a g. gyalog sikeres előnyomúlását, melybe
pedig süt. minden reményét vetette. "• Jobb, mint He5—d3, melyre
Hb.5—f-i:, IM3—f-i:, g4—g3 következik. «« Sőt. nem akarja, hogy
víl. Ffi—gő lépéssel rohamát teljesen megtörje, azért feláldozza a
második futárt, annál is inkább, mert He4-d6 : fenyeget, mely söt.-re
hátrányos. 6I He4—f6^ sokkal erősebb lépés. ei Sőt. visszanyeri a
14. lépéssel áldozott tisztet, de játszmája tarthatatlan. " Legerősebb
lépése vil.-nak, mely a sikert részére azonnal biztosítja. •« Kf7—e6 :-ra
Vd2—(151 'Wnt- ot Sokkal jobb, mint Salvio húzása Hg8—fí».
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H. Fc4-d5: Kb8-a6 21. Bgl-g2: Hf2-d3:
12. c2—c3 £7—c6 22. He5—d3: Ff5-d3:f
13. Fd5-f7f Ke8—e7 23. Kc2—cl BUS—f8
14. Ff7—b3MHa6—c5f 24. Hbl—d2 Hh6—f5
15. Kd3—c2 Hc5—e4: 25, Fb3—dl Hf5—e3
16. Vdl—fl Fc8—f6w 26. Bg2—gl Fd3—fl!"
17. Vfl—g2: He4—f2f 27. 'b2—b3 Bf8—f2 6 9

18. d2—d3 f3— g2: 28. Bgl —f l : He3 — f l :
19. Bhl—gl Ba8—d8 29. Hd2—fl: Bd8—dl f
20. Fel—h6: Hg8—h6: 30. Kcl—dl: B f 2 — f l f

és sötét nj-er.

(London, 1834.1

49. Cunn ingham-cse l .

(A nagyszalontai sakk-kör két tagja között.)

1. e2—e4 e7—e5 10. Fc4—b3 Fc8—e6
2. . f a—f4 e5—f4: 11. d2—d4 h7— h6
3. Hgl—f3 Ff8—e7 12. Vdl— e27 2 0 — 0
4. Ff l—c4 Fe7—h4f 13. Hbl—c3 c7—c6!
5. g2_g37o f4—g3: 14. Hf 3—e5 ? Hb8—d7
6. 0 - - 0 g3—h2f 15. Ve2—h2: Hd7—e5;
7. Kgl-hl Fh4—f6 16. d4—e5: Hf6—g4
8. e4—e5 d7—d5 71 17. Vh2—g3 Yd8—c7
9. e5—f6: Hg8—f6: 18. Fel —f4 g7— gö!

«• Szükséges, különben vil. kénytelen a futárt g8-on (Ke7—f6
Tagy Fh6—g7 miatt) lecserélni s ekkor a h8B. előnyösen jön játékba.
*' Vil. hadállása kétségbeesett. Három tisztje teljes tétlenségre szo-
rítva, a király helyzete pedig szorongatott. «8 A következő bástya-
lépés előkészítésére. «• Világos játszmája menthetetlen. ™ Biztosabb
Kel—fl, mint az elemzéseknél láttuk. Azonban a jelen lépés és
az ezt követő terv a gyakorlati életben használatosabb, mivel
fölötte élénk rohamot nyújt. " Legjobb lépés, melyet Philidor
ajánlott s mely egy tisztáldozat árán vil. erős rohamát megtöri.
Sötétnek egyébiránt 3 gyalogja marad tisztjéért és jó állása. '« Jobb
volna előbb Hbl-c8 és Fcl-í4 lépésekkel a világos tábor fejlődését
elősegíteni.
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Hadállás sötét 18. lépése utáii:
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19. Hc3—e4" f7—f5! 27. Fb3—c2f Kh7—h6
20. He4—f6f Bf8—f6:! 28. Vh4—el g4-g3
21. e5—f6: g5—f4: 29. Vei—e.3f Bg8—g5
22. Bfl~f4: Vc7—f7 30. Khl-g2 h5—h4!
23. Vg3—h4 Kg8—h77* 31. Fc2— f 5 75 h4—h3f
24. Bf4-g4: f5—g4: 32. Ff5—h3: Fe6-h3f
25. c2—c3 h6—h5 33. Kg2—h3: g3—g2
26. Bal-fi! Ba8—g8 és nyer.

(1870. deczember 18.)

50. Philidor-féle huszárcsel.
Hanstein. Mayet. Hanstein. Mayet.

1. e2-e4 e7—e5 4. Ffl—c4 Ff8-g7
2. f 2 — f 4 e5-r-f4: 5. h2—h4 h7—h6
3. Hgl—í'3 g7—g5 6. d2—d4 d7—d6

" Szellemes combinatio, mely egyedül képes vil. részére roha-
mot uyxtjtaiii. Azonban sőt. hibátlan elleujátékán vil. minden tárna-
dása megtörik. " Hiba lenne az f. gyalogot ütni. Vf7-f6: húzásra
Bf4—g4:; Hg4-t>3: után Vh4—h6: következnék. « Világos játsz-
mája tarthatatlan. Bfl-hl-re szintén h4-h3 f következnék.



311

7. c2—c3 g5—g4! 17. Va8—d5 Bh8— u7
g. Fcl_f4: ! g4— f3: 18. e5—e6! Hd7 — f6
9. Vdl — f3: Fc8—66 19. Vd5--b5f Ke8—f8

10 Hbl —(12 Fe6—c4: 20. He3—f5 Fh4-g5
11. Hd2-c4: b7—b5 21. Bal—el f7—e6:
12. Hc4—e3 Hb8—d7 22. Bel —e6: Hg8—e7
13. 0 — 0 Fg7 — f6 7 6 23. Hf5—e7: Bh7—e7:
14. e4—e5 Ff6—h4:?" 24. Bfl —f6f Fg5—f6:
15. Ff4—g5! Vd8—g5: 25. Be6—f 6f és vil. nyer.78

16. Vf3 —a8f Vg5—d8 (Berlin, 1846.)

5l. Allgaier-csel.
Novotny. Schlemm. Novotny. Schlemm.

1. e2—e4 e7—e5 15. Vd3—e4: Vd8—d5
2. f2—f4 e5—f4: 16. Ve4—e2 Ke8—d8?8»
3. Hgl—f3 g7—g5 17. Bal—el He7—c6
4. h2—k4 g5—g4 18. c2—c4 Vd5—d7
5. Hf3—g5 h7—h6 19. Ve2—d2 Fg7—d4f ?
6. Hg5—f7: Ke8—f7: 20. Kgl— hl b7—b6
7. Ffl—c4f d7—d5 21. Ff4—g5f h6—g5:
8. Fc4—d5f Kf7—e8 22. Vd2—g5f Hc6—e7
9. d2—d4 Hg8—e7 23. Hb5—d4: Bh8—g8

10. Hbl—c3 Ff8—g7 24. Bel—dl!!81Ha6—c5
11. Fcl — f4: c7—c6 25. Vg5—f6 82 Fc8—b7
12. Vdl—d3 7» c6—d5: 26. Hd4—f5 Bg8—e883

13. Hc3—b5 Hb8—a6 27. Hf5—e7: Be8—e7:
14. 0 - - 0 d5—e4: 28. Bdl—d7 f es vil. nyer.84

(Bécs, 1859.)

'« Vd8—h4: után Vf3—a8f következik. " Hiba, melyet vilá-
gos mesterileg kizsákmányol. « P. o.

Kf8-g7 Bf6-e6 Bd7-f7
Vh5-f5! Vd8-e8 Vh4-g4f Kg7-f8
Vf 5—f 4 Ve8-h8 Be6-e8f! Kf8-e8:
Vf4-h4 ! Be7—d7 legj. Vg4-c8 f és nyer.

• Vü. egy tisztet áldoz, hogy idó't ne veszitsen és rohamát erősítse.
80 Gyenge húzás. Jobb lett volna Fg7—d4f vagy Pc8—d7. « Gyö-
nyörű húzás. A vezér (Hd4~e6 j£ miatt) nem üthető. 8> Hd4—c6 f
előkészítésére. » Jobb mint Vd7—dl : " P. o Kd8—d?-t

Bfl_dl f Kd7-e8, Bdl_d<3 stb.
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52. Kieseritzky-csel.

8teinitz. Deacon. Steinitz. Deacoii.
1. e2—e4 e7—e5 15. Fc4—f7f KeB—f8
2. f2—f4 65-Í4: 16. Ff7-h5:. Fc7-e5:
3. Hgl — f3 g7 — g5 17. d4—65: Ve7—e5f
4. h2—h4 g5— g4 18. Vdl—e2 Ve5—hB:*«
5. Hf3-e5 Hg8-f6 19. Fcl-f4: Fc8-f5'»
6. Ffl—c4 d7—d5 20. 0 — 0 Hb8—d7
7. e4—d5: Ff8—d6 21. Ff4—h6f Kf8—Í7
8. d2—d4 Hf6—ho 22. Bfl — f5f Vh5—i'5:
9. Hbl—c3! Vd8—e7 23. Bal—fl Vf5—f l f

10. Fc4—b5 f c7—c6 24. V e 2 — f l f Kf7—g6
11. d5—c6: b7—cG: 25. Fh6—go h7—lift
12. Hc3—d5!«5 Ve7—e686 26. Vfl—d3f Kg6—h5
13. Hd5—c7f!87FdG—c7: 27. Fg5—e7 »° es vil. nyer.
14. Fb5—c4 Ve6—e7 (London, 1868.)

53. Ugyanaz.
Kieseritzky. Çalvi. Kieseritzky. Calvi.

1. 62—e4 e7—e5 7. d2—d4 d7—d6
2. f2—f4 eő —f4: 8. He5—d393 f4—f3
3. Hgl — f3 g7~-g5 9. g2—f3: c7—cö9 4

4. h2—h4 g5— g4 10. Hd3—f4 Hg8—e7 95

5. Hf3—e5 h7—h5«»i 11. Hbl—c3 Hb8—d7
6. F f l — c4 Bh8—h792 12. Kel —f2 Bh7—US8«

88 Mesteri lépés, melylyel vil. kitűnő rohamot nyit meg. 9< Ve7—
b7-re vil. Heő—c4(!)-gyel válaszol. " Igen finom számítás. Vil. nem-
csak feláldozott tisztjét fogja visszanyerni, hanem egy .gyalogot is.
88 Sőt. ugyan egy tisztet nyer, de hadállása igen rossz. " Hogy a
sőt. király fenyegetett állását (az f. ^ onalon) némileg fedezze. '•>" Követ-
kező lépésre Vd3—föjíj fenyeget, mely döntő veszteség nélkül el nem
hárítható. 91 Ezt a védelmet újabb időkben alig használják. Legjobb
védő húzások, mint kimutattuk, Hg8-f6 vagy Ff8—g7. »3 Hg8—hé
jobb. °3 E helyen He5—í'7 : is jó. 9» Ff8—e7 jobb húzás. 96 Sőt.
szándéka az, hogy dG—dó lépéssel vil. középhadát áttörje. 9<I A bástyá-
nak h7-eu nincs jó állomása, tehát eredeti helyére visszatér.
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13. Vdl-d3 Ff8-g7»' 25. e6-f7: Kf8 —f7:i
14. Fcl—d2 Ke8—f 8 98 26. Hc3—e4! Vd6—c7
15. Bal—el Vd8—b6 27. He4-g5f Kf7— g8
16. Fd2—e3 Vb6—c7 28. Bel—e7:! Vc7—e7:
17. Fc4—e6? b7—b5" 29. Bhl—el Ve7—f6
18. b2—b4 Hd7—b6 30. Bel—eSf Fg7 —f8
19. Fe6—b3100 a7—a5 31. Hf4—g6 Fc8—f5
20. a2—a3 a5—a4 32. Vd3—f5: V f 6 — f5:
21. Fb3-a2 Fc8—b7 33. Hg6—e7f Kg8 — g7
22. e4—e5 d6—d5 34. He7—fő f Kg7—f6 s

23. e5—e6 Fb7—c8 35. Be8—e6f Kf6—f5:
24. Fe3—cl Vc7—d6 36. Fa2—bl es vil. a kö-

vetkező lépésre matot ad.
(Paris, 1844.)

54. Ugyanaz.
Harnvitz. Szén. Harrwitz. Szén.

1. e2—e4 e7—e5 13. Fcl—f4: Hg3 —fl :
2. f2—f4 e5—f4: 14. Kel —fl: Ff6—d4:
3. Hgl—f3 g7—g5 15. Bal—elf FcB—e6
4. h2—h4 g5—g4 16. HU6— f5 Fd4—c3:
5. Hf3—e5 Hg8—f6 17. b2—c3: Ke8—d7*
6. He5—g4: Hf6—e4: 18. Hf5—d4 Hb8—a6
7. Vdl—e2 Vd8—e7 19. Hd4—1)3 Ba8—eB
8. Hbl—c3 He4—g3 20. g2—g3 5 Fe6—g46

9. Ve2—e7 f Ff8—e7: 21. Bh2—d2 BeS—el f
10. Bhl—h2 c7—c63 22. K f l — e l : Bh8—e8f
11. d2—d4 d7—d5 23. Kel —f2 Kd7—c87

12. Hg4—h6 Fe7 —f6 24. a2—a4 Be8—e4

»' Sot. c6—c5 húzásra készül, mely játékát előnyösen fejlesz-
tené. ** A sőt. király biztosabb állásba vonul. Bal—el fényeset.
"" Hd7—b6 jobb. ">» A futárnak vissza kell vonulnia e6-ról, a 27.
húzás tehát mesterkélt és fölösleges volt.

1 Fc8-f5 jobb lett volna. " Jobb Kg7—g8, melyre Hfő—e7 f,
Kg8—g7, Be8—f8: következik. ' Hc3-d5 visszatartása végett. «Sőt.
gyaloghadállása előnyösebb és egy gyaloggal erősebb. » A h2-ii
álló bástya játékba hozására. s Bh2—e2 előnyös lépést kell meggátolni.
": c3—c4 lépés elkerülése végett.
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Hadállás világos 24. lépése után:
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25. a4—a5 Be4-c4 36. Kf2—el Kb7-b6
26. Ff4—e5 Ha6—c5 37. Kel—(12 Kb6-b5
27. Hb3—c5: Bc4—c5: 38. Kd2—cl c6—c5
28. Bd2—d48 Ii7—h5 39. Kel—b2 Fg4—dl
29. Bd4—a4 Bc5—b5 40. Fe5—c7 d5—d4
30. Ba4—a2 Bb5—bl 41. Fc7—e5! d4—d3
31. aő—a6 b7—a6:9 42. c3—c4f Kb5-c6»
32. Ba2—a6: Kc8—b7 43. Fe5—c3 a5—a4
33. Ba6—a3 Bbl-b2 44. b3—a4: Fdl—a4:
34. Ba3—b3f! Bb2—b3: 45. Fc3—d2 Fa4—c2
35. c2—b3:10 a7—a5 remis.12

(London, 1853.)

55. Huszárcsel f u t á r á l d o z a t t a l .
(Világos a vezérbástyát előnyül adja; az alB. tehát a sakk-

tábláról leveendő.)
Stannton. * * * Staunton. * * *

1. e2—e4 e7—e5 3. Hgl—f3 g7-g5
2. f2— f4 e5—f4: 4. Ff l —c4 g5—g4

9 E bástyalépéssel vil. a5. gyalogját menti meg. » Jobb lett
volna b7—b6. I0 A két elszigetelt gyalog összekötése kilátást nyújt
viL-nak arra, hogy a játszmát döntetlenné tebesse. " Nyilvánvaló, hogy
Kb5—b4-re Fe5—c3 $ következnék. » A két ellenkező színű futár miatt.
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5. Fc4—f7f Ke8—f7: 15. Fcl —g5« Ve7 —cBf
6. Hf3-e5f Kf7—e8» 16. Kgl—hl Hc6—b4»•
7 vdl—g4: Hf?8—ffi! 17. c2—c4 Hd5—b6
8. Vg4— f4: d7—d6 18. b2—b3 Ff8—e7
9. HeB—f3 Hb8-c6 19. Hf3—d4! Fe6—g8

10. d2—d4 Vd8—e7 20. FgB—e7: VcB—e7:
H. 0 — 0 Fc8—d71 4 21. Hd4—f5 Ve7—d7
12. e4—e5 d6—e5: 22. Ve4—b.4 « Ba8—d8
13. d4—eS: Hf6—d5 23. Vh4—f6 es vil. nyer.
14. Vf4-e4 Fd7-e6

(London, 184*.)

56. Futárcsel.18

Anderssein Kieseritzky. Anderssen. Kieseritzky.
1. e2—e4 e7—e5 10. g2—g4 HhB— f 6
2. f2—f4 e5—f4: 11. Bhl — gl « c6—b5:
3. Ff l—c4 Vd8-h4f 12. h2—h4 Vg5—g6
4. Kel —f l b7—b5 13. h4—h5 Vg6—g5
5. Fc4—b5: Hg8—f6 14. Vdl—f3 Hf6—g823

6. HRl—f3 Vh4—h6 15. Fel — f4: VgB—f6
7. d2—d3 Hf6—h5 16. Hbl—c3 F f 8—c5
8. Hf3—h4« Vh6—gS 17. Hc3—dB! Vf6—b2:
9. Hh4— f5«o c7—c6 18. Ff4—d6» FcB—gl:

13 Hibás lenue Kf7—e6, mint az elemzéseknél láttuk. '« Erő-
sebb lépés Fc8—g4. ie 0—0—0 akadályozni. »• Ff8—e7 kellett volna.
17 Igen jó lépés, mely nemcsak akadályozza sőt. elsánczolását, hanem
előkészíti a következő nyerő lépést is. 18 Az itt közlött játszma
a legszebbek közé tartozik, miket valaha sakktáblán játszottak s
azért megérdemli a »halhatlan játszma« nevet, melylyel megtisz-
telték. >• Igen csinos lépés, mely Hh5— g3 f lépést akadályozza.
'• E pont gyakran igen előnyös a huszár elhelyezésére s ez elhelye-
zés Auderssennek kedvelt szokása. S1 E lépéstől kezdve világos
játéka mesteri és ragyogó combinatiók szakadatlan lánczolata.
Világos feláldozza F-ját, hogy annál hevesebb rohamot nyerjen,
" Kényszeritett visszavonulás, mivel Fel—1'4: lépésre vezérvesztés
lényeget. s> Gyönyörű combinatio. Vil. mindkét bástyáját áldozatul hozza,
hogy rohamát az időnyerés és a sőt. vezér eltávolításával annál ellen-
állhatatlanabbá tehesse. Ha sőt. ütné ezt a futárt, 4. lépésre matot
kapna.
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Hadállás sőt. 16. lépése után:
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19. e4-e5 2* Vb2-al f 21. Hf5-£7 f Ke8-d8
20. Kf l—e2 Hb8—a625 22. Vf3—f6 f.'HgS—f6:
Vil. 3. lépésre matot jelent: 23. Fd6—e7$ac

(London, 1801.)

57. Ugyanaz.
Walker. Szén. Walker. Szén.

.1. e2—e4 e7—e5 6. d2—d4 d7—d6
2. f2—f4 e5—f4: 7. e4—e527 d6—e5:
3. Ff l— c4 Vd8—h4f 8. Hc3—d5 Ke8—d8
4. Kel—fi g7—g5 9. d4—e5: Fc8—d7
5. Hbl—c3 Ff8—g7 10. Hgl — f3 Vh4—hB

84 E lépéssel vil. elzárja a sőt. vezért saját táborától s alkal-
mat nyer a 21. lépésnél megkezdett matrohamra. « Hf5—g7 ,̂
Ke8 —d8, Fd6—c7 ^ meggátlására. Azonban a sötét tábor most már
menthetetlen. «" Gyönyörű záradék. Sötétnek mind a hét tisztje meg-
maradt, világos pedig csak 3 könnyű tiszttel csikarta ki a véggyőzel-
met, íme, a jó hadállás előnye a számbeli túlsúly fölött ! "' Világos
feláldozza e gyalogot, hogy a d. vonalat támadásra megnyissa (lásd a
9. lépést).
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H. h2—h4 h7—h6 19. Bai—el Fd7—e6
12. Kfl—gl Vh5—g6 20. Hd5—e7: Hc6—e7:
13. h4—g5: h6—g5: 21. Fc4—b5 Fe6—d7
14. Bhl -Íi8: Fg7—h8: 22. Vc3—d4 c7—c6
15. Vdl—el Fh8-g72« 23. Fb5—d3 He7—f5
Iß. Vel—b4 b7—b6 24. Fd3—f5: Vg6—fB:
17. Fcl—d2 Hb8—c6 25. Bei—dl *9 g5—g4
18. Vb4—c3 Hg8—e 7

Hadállás sötét 25. lépése xitán:

!~tíM~P PEPIT"

=a ÉÉÉ HÉÉ yilM jMéaïm\ m •pi m-
ÍM/á//'/1. Í.FTTTZKÍ '////.-///í//. '.'M7M&K,W/////M '""//w//i w;///.'". y///'//s//,

•
P -V/SS/'/ '/á''>'f/s/'/4 *%'$;/t'/1;' ^/ \ '/"V/j'S/y/

"»M. /if/ WWM ,r/ WWM^f-^ ?3MW.r/f/.

26. Hf3— £5! Vf5—gS: 29. Ff4—gS: Fg7—e5:80

27. Vd4—d7f Kd8—d7: 30. c2—c3 f7—f6
28. Fd2-f4f Kd7—e6 31. FgS—e3 Ba8—h8

18 Igen helyes; mert Vei—b4 fenyeget, melyJyel világos a
b? és f8 pontokra együttes támadást intézhetne. »• Igen szép terv
előkészítő lépése. Világos szándéka Hf3—go:, Vf6—g5:, Vd4—d7f,
Kd8—d7 :, Fd2—í'4^ lépésekkel két gyalogot és így előnyt nyerni.
30 Sötét helyes ellenjátéka felforgatta világos szép tervét, s most
sötétnek, miután a rohamot is megtörte és a cselgyaloggal erősebb,
kilátása van a nyerésre.
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32. K g l — f 2 BUS—h7 35. Bdi—d4: Ke6-e5

33. a2—a4 f6—f5 és sötét nyer.

34. Fe3-d4 Fe5-d4f (London, 1843.)

58. Ugyanaz.
Vidor. Cseresnyés. Vidor. Cseresnyés.

1. e2—e4 e7—e5 9. Vdl—el!32 ctí—dó:

2. f2—f4 e5—f4: 10. Vei—a5f b7—b6

3. Ff l— c4 Vd8—h4f 11. Va5—d5: Hb8-c6

4. Kel —fi g7—g5 12. Fel — f4: Hg8—e7

5. Hbl—c3 F f 8—g7 13. F f 4—g5: f 7 — f 6

6. Hgl —f3 Yh4—h5 14. Fg5-f6: Vh5-d5:

7. Hc3—d5<" Ke8—d8 15. Ff6—e7f Kd8-e7:

8. d2—d4 c7—c6 16. Fc4—d5:3» Ba8—b8

Hadállás világos 27. lépése után:

^HrJ wMá £'.IHt

'WZßfc 'W&fy W/fflß- WM%

W/////?' r/v//'////, W//'?//, 'WtfW,

A A É* i • Sii$M1£j^*^mJs&mmm<— " «Mi.*M>>gm é^ytp pl?Ma.Y/ wm'^ \
H A

Im.̂  Éfe'v.í^ " ^&M
Wffi'/'t, 'fflWfá ''•?&*!$'• ''Wívffl' '

,É%lá Éiiiá Éül
31 Korai roham. Jobb lett volna előbb (12—(14 és h2—h4. <" Vil.,

hogy a rohamot erélyesebben folytathassa, egy könnyű tisztjét B gya-
logért feláldozni készül. 33 Most vil.-nak feláldozott tisztjéért cseré-
ben három gyaloggal többje van s a cselgyalogot is visszanyerte.
Á játszma egyenlő.
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17. c2-c3 Hc6—aB 27. Kf2-gl B f 8-f 3:!»«
18. b2-b4 Fc8-a6f 28. g2—f 3: Fg7—d4f
19. Kfl —f2 Ha5—C4 29. Kgl—g2 Bb8—g8f
20. a2—a4 Hc4—b2 30. Kg2—b.3 Fe4—f5f
21. b4-b5 Fa6—b7 31. Kh3—Ii4 Fd4— f6f
22. Bal—a284 Fb7—d5: 32. Kh4—h5 F f 5— g6f
23. Ba2—b2 Fd5-e4: 33. Kh5-h687 Fg6-f7!
24. Bhl—el d7—d5 34. c4—d5: Ff6-g7f
25. Bb2—e2?36Ke7—d6! 35. Kh6—h7: Fg7—c3
26. c3—c4 Bh8— f8! 36. Be2 —e6f Kd6—d5:

Világos föladja.
(Pest. 1864. oct. 29.)

59. Mac Donnell futárcsele. (Récsi rohamával.)
Erkel. Szén. Erkel. Szén.

1. e2—e4' e7—e5 13. Fel—a3 Fc8—d7
2. f2—f4 e5—f 4: 14. e5—d6: c7—d6:
3. Ffl —c4 Vd8—h4f 15. Vdl— d2 Hb8—c6
4. Kel —fi g7—g5 16. Bal—el a7—a6
5. Hbl—c3 Ff8—g7 17. d4—d5 Hc6—eő
6. g2—g338 f4—g3: 18. Hc3—e4 He7—c8
7. Kfl—g2 Vh4—h6 19. He4—d6:!*° He5—f3:
8. h2—g3: Vb.6—g6 20. Hd6—1)7 f Kd8—c7
9. d2—d4 d7—d6 21. d5—d6f Kc7—b8

10. Hgl —f3 h7—h6 22. Hb7—c5!41 Fd7—c6
11. e4—e5 Ke8—d8 23. Hc5—d7f!48Fc6—d7:
12. b2—b339 Hg8—e7 24. Vd2—b4f Fd7—bS

34 Egyszerűbb és jobb lett volna Fdő—b7: De vil. egy gyalogot
remél nyerni. Lásd 24. lépését. 3S Miért nem Hf3—g5? »• E szép
minőségáldozat sőt. részére dönti el a játszmát. " Kh5—g4-re
Fg6—d3 f dönt. '8 E lépés Mac Donnell szellemes találmánya.
'» E combiuatiót (lásd a köv. lépést is) első izben Récsi Emil alkal-
mazta és sikeresnek bizonyult. «° E szellemes áldozat s a reá követ-
kező mesterileg kivitt terv vil. javára dönt. " Remek húzás. Hf3—d2:
lépésre vil. néhány lépés alatt matot adna. «a VU. mesterileg foly-
tatja a rohamot. A jelen áldozatot azért teszi, hogy sőt, a Vb4f-ot
b7-en a í'utárral ne fedezhesse s hogy a vil. királyra veszedelmes ferde
•vonalból e futár távozzék.



320

Hadállás sötét 18. lépése után •

„,,,„;•••••'••'•••••••• m/s/s/?/,. :ySSS%

; •*•íim'J s///'/' *=~ *̂:=* //%/s'w *- ^ v //<%'/, '/s yflyYW

•"•'<y/y//fa v ' • ™™™. , ., %.'%%&. ̂ ^ eíiflll

É%;% %stá#f. éMj-fó áj^^___
25. Fc4—b5: Hf3-el f 31. Ff3-c6: Fb6—a5:
26. Bhl—el: Vg6—c2 f 32. Bel—e8!4*Hc8—dfi
27. Fb5 —e2f Kb8—a7 ' 33. Fa3—d6: Ba8—d8
28. Vb4—a5! Fg7—d4 34. Fd6—e5« Bh8—g8'
29. d6—d7 Vc2—c6f4 3 35. Fe5—f6 Bg8—g6
30. Fe2—f3 Fd4~b6 36. Ff6—d8: sőt. föladja.

(Pest, 1855.)

60. Futárcsel.
(Társas játszma.*8)

(Az első 8 lépés, mint az 58. sz. játszmában.)
Erkel Cseresnyés Erkel Cseresnyés

s többen. s többen. s többen. s többen.
9. Hd5—c3 d7—d6 11. Kfl—gl g5—g4!

10. h2—h4 h7—h6 12. Hf3—h2 f4—f3

«» Hc8—b6 : után Va5—a6 f; Ka7—b8, Fa3—d61 nyer. " Sokkal
szebb és erősebb húzás, mint Fcfí—a8: vagy d7—c8: " Világos
kitűnően manóéverez a futárral. 48 Játszották a pesti sakk-kör meg-
nyitása alkalmával 1864. okt, 16., 23. és 30. napjain. Világos részéről
résztvettek még: Dr. Spitzer, Vidor, Engel L, Homeiszter (Havasi) A.
stb. összesen 14-en; sötét részéről: Vész tr.. Strausz, Márki, Skvúr,
Lauft'er stb. szintén 14-en, mindnyájan a sakk-kör tagjai.
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13. £2 -g3 b7—b5 26. Ff4—e3 Vc7—e5:
H. Fc4—b3 b5—b4 27. Vel—b4 Ve5—b8"
15. Hc3-a4 Hg8— f6« 28. Yb4-d4 Bli8~g8
16. 64-e5 Hf6-e4 29. Bhl—h2 Ff8—g7
17_ Fel — f4 d6—dB 30. Vd4—a4 Vb8—b7
18. Ha4—c5 f7—f5 31. c2—c3 Kd8—e7
19. a2—a3!" b4—a3: 32. Bh2—d2 Fg7—eB
20. Bal—a3: Fg7—f8 '33. Fb3 —c2 Vb7—c7
21. Ba3—aB VhB—f7!" 34. Fe3—f4" FeB — f 4:
22. Hh2—fl Vf7 —C7 35. g3—f4: g4—g3 w
23. Vdl-al He4—c5: 36. Hf l—e3 Hd7 — f6
24. d4—c5: Fc8—e6 37. Ba5—a6 Fe6—d7!
25. Val—el Hb8—d7 B0 38. Fc2—f5: Hf6—e4

Hadállás sötét 38. lépése után:

w/////ífo. ''$$?/% •J*-' ̂ ^^% ^^^

H •

B' $§Ä „ •Äil ^̂ !

-T*fÍ X^8 ^w P\1 i ftifiMá ^^ á^WJ Ä %^Mm m m w*Gm.^9,.-^í77/ x^^^
KKÍMM/. '//W/r/M V/%'////''/. vfëiïffii

41 Sőt. erélyesen átveszi a rohamot. 49 Mivel vil. királyszárnyán
teljes tétlenségre szorult, vezérszárnyán igyekszik bontakozni. «• A sötét
vezér h5-n fölösleges, miután sőt. ott már czélját. (vil. beszorítását)
végrehajtotta, visszatér tehát táborába az a. vonalon fenyegető ellen-
roham ellensúlyozására és későbbi támadásokra. "» E lépésre vil. egy
gyalogot vészit. » Vb4—b7 fenyeget. » 3 Kgl—h2(v. f2) után f5-f4!
következik. « Süt. rohama most már ellenállhatatlan.

MÍBKI I A SAKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 21
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39. Bd2—d5:64 c6—d5: 44. Ba6—a4: Bg8—e8»«
40. He3—d5f Ke7—d8 45. Kg2—fl Be8-e4:!
41. Hd5—c7: Fd7—a4: 46, Ba4—e4: Ba8—g8!
42. Ff5— e4:<* f3—f2f 47. Kfl—g2 Bg8-d8!
43. Kgl—g2 Kd8—c7: 48. Be4—d4 Bd8-e8!"

Világos feladta a játszmát.
(Pest, 1864.)

6l. Ugyanaz.
(A hét kezdőlépés, mint az előbbi játszmában.)
Vidor. Szén. Vidor. Szén.

8. d2—d4 d7—d6 11. Fc4—e2 c7—c6
9. h2—b.4 h7—h6 12. Hd5—b4 Hg8—e7

10. .e4—e5 Fc8—g4 13. Kfl—gl He7—f55»
Hadállás sötét 13. lépése után:

W"̂  ~^W&~

Ä A <m ma
>////////,/£. WS///WWÍ WKKWK '/tZZZMm i ^9>Wm. x * Sá

t WM WSm& m
,í£a ül

jjj M
l'^^,,,,,,^'^ «J$®®». ^;^W^

A ü^2^ßi?,5v^^^^^^^-;'̂

" A most következő combinatiók érdekesek. 6R Vagy e helyett:
42. Hc7—e61 Kd8—e7 45. f 4-f5 Bg8-g4
43. He6—d4 Heá-d2 46. Ba6-h6: g3-g2
44. Ff5-d3 Fa4—d< és sötét nyer.

M Az ezen lépéssel megkezdett, két bástyával való hadargás külö-
nösen figyelemre méltó. "Sa következő lépésre Be8—el, mire az f2. gy.
bemenetele többé nem gátolható. »» Azon messzeszámító, remek húzások
közé tartozik, melyek Szent a legnagyobb mesterek sorába emelték.
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14. h4~g5: Vh5—hlf 5 9 25. Fe2^-g4 F f 6— h4f
15. Kgl-hl: Hf5-g3f 26. g2-g3 f4-g3f«
16. Khl-gl Ii6-g5:«> 27. Kf2-g2 Bhl-h2f
17. vdl—d3" Fg4—f5 28. Kg2-gl Fh4—e7 «*
18. Vd3—f5: Bh8—hlf 29. Fel—Í4 Bh2—h4
19. Kgl —f2 Hg3—f5: 30. Bal — f 1 ! Bh4—g4:
20. Hf3-g5: d6—e5: 31. Ff4-g5f Kf8-g8
21. Hg5—f7f Kd8—e8 32. Fg5—e7: Hb8—d7
22. Hf7—65: Hf5—d4: 33. Kgl—g2 Hd7—e5
23. He5-c4 Fg7—f6!M 34. Fe7 —f6 Ba8—f8<*
24. Hc4—d6 f Ke8—f8

Hadállás sötét 34. lépése után:

éiié. moût. fe'Hy ®^ ?ÉÜ1
á'

V'XyMÍ'}'.. ' \ mV/////6i 'fav&7?f&.. fif f ÚX7///M1.

w^^.^Wm^ sJiS^, 'mm
l , ff %////MÚ.y fr/. r W//M'///íy / ^//7/E'./ ^ í.'%y/s%W.

y WE®. {éMá.,^^ 4ikÁy/f

w/%4%í. ttá/zw. %%%%•/, ^~^ ï/y/íí?'/.

•» Az elöbbeni e lépés előkészítésére történt. — E ragyogó coui-
tinatioval sőt. a minőséget fogja megnyerni. «« Most sötét világost
2 lépéses mattal í'enyegeti, melynek meggátlása végett világos kény-
telen vezérét szintén feláldozni. •' Jobbnak látszik Fe2—fi azzal a
czélzattal, hogy a vezért a bástyáért cseréljék el. eí Sőt. igen ügye-
sen használja fel a vil. király hátrányos helyzetét. «• Fh4—gS'f sok-
kal erősebb lépés és azonnal sőt. részére dönti el a játszmát. P. o.

26 Fhá—g3f 28. Kg2-gl (v. fi) f4-f3
27. Kf2—g2 Bhl_h2 f és sötét nyer.

*' A következendő tervek mindkét részről szépek. « Mindkét rész
Idtünően játszott. Az e5. sötét H. nem üthető; inert akkor a g3. gy.
bemenetele döntő veszteség nélkül nem gátolható.

21*
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35. Hb4—d3 He5—g6! 47. Kf3—e3 Bd2-c2:
36. Ff6-d4: Hg6-h4f 48. Hf4-d3 Ke7-d6
37. Kg2~li3 Bg4-d4: 49. a2-a4 C6-c5
38. Bfl — f8f Kg8-f8: 50. b2-b3 c5-c4
39. Kh3—g3: Bd4—d6: 51. Hd3—el Bc2-cl
40. Kg3—h4: Kf8—e7 •• 52. Ke3—d2 Bel—el:
41. Hd3—c5 b7—b6 53. Kd2—el: Kdti—d5
42. Hc5—d3 Bd6—g6 54. Kel—d2 Kd5—d4
43. Kh4—h3 Bg6—e6 55. Kd2—c2 c4—c3
44. Hd3— f 4 Be6—e4 56. Kc2—cl Kd4-d3
45. Kh3—g4 Be4—d4 Világos föladja.
46 Kg4— f3 Bd4—d2

(Pest, 1855.)

62. Ellencsel futárcselre.
T.*** Zukertort. T.*** Zukertort.

1. e2—e4 e7—e5 13. Fcl—d2 g5—g4
2. f2—f4 e5— f4: 14. Hf3—gl f4—f3
3. Ffl—c4 d7—d6 15. g2—g3 Fd6—g3:
4. Fc4~d5: Vd8—h4f 16. Fd2—el "<* Fg3—el:
5. Kel—fl Hg8—e7 17. Bal—el: Be8—elf
6. Vdl—f3" He7—d5:! 18. Kfl—el: g4-g37*
7. e4—d5: Ff8—d6 19. Hc3—b5 f3—f2f
8. Vf3—e4t«8Ke8—d8 20. Kel ~d2 7* Vh5—g5f
9. Hgl—f.3M Vh4— h5 21. Kd2—c3 Vg6—eSf

10. Hbl— c3 Bh8—e8 22. Kc3—b4 Hb8-a6f
11. Ve4—c4 Fc8—f5 T« 23. Kb4—a4 g3—g2
12. d2—d4 g7—g5" Világos föladja.

(Berlin, 1870.)

«« Vil. játszmája tarthatatlan. 81 Nem ajánlható folytatás.
Jobb Hbl—c3. «8 A vil. vezér 1'3-on kedvezőtlenül áll, a mennyiben
saját tábora fejlődését akadályozza. Igyekszik tehát egy jobb pontot
időnyeréssel elfoglalni. •• d2-d4 után Bh8-e8, Hgl-fô, Be8—e4:,
Hf3-h4:. Be4—d4: következhetnek. '« Fc8-g4-re Kfl-f2 volna
a helyes válasz. " Gyenge volna Ff5-c2: « f3-f2 fenyegető lépés
meggátlására. « Világos játszmája menthetetlen. 14 Kel—fl-w
Vh5-tll f dönt.
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63. Elhárított királycsel.
Steiuitz. Blackburne. Steinitz. Blackburue.

lé e2—e4 e7—e5 12. Fel—g5 Ba8—d8
2. fa—f4 Ff8—c5 13. Fb3—c2 h7—h6
3. Hgl —f3 d7—d6 14. Fg5—cl7« Kg8—h7
4. Ffl-c4 Hg8-f6 15. g2— g4 Bf8—h8"
4>. d2—d3 Hb8 —c6 16. Hbl—d2 b7—b5!
6. c2—C37 5 0 - - 0 17. Hd2— b3 1)5—b4
7. Fc4—b3 Fc8—g l 18. Fel—d2 b4—c3:
8. f 4—f5 d6—d5 19. b2—c3: Hc6—a5!
9. Ii2—U3 Fg4—f3: 20. 0—0—0« Ha5—c4

10. Vdl—f3: d5—e4: 21. Kel—bl Vd6—a6!"
11. d3—e4: Vd8—d6

Hadállás világos 21. lépése után:

W& , i&k. wm^,* wm^
Mí/M. 'WÍ7Á 'V//.W/Á WW/Á

W •ma^j»L,; pM^m^
y/., jMa.^wmy/^ ?i&.^wéa

^^•r^,ß^w,'J&™^-Y ™,^^xx JÍX^ -̂M^ ^ ̂ ^ ^/'Wí- W/J%%
A • 'tfy'/y (vj ^WÍl'̂  í"%//fí'

" Vil. nagyon hátrainarad a fejlődésben. Jobb volna Hbl—c3.
11 Rósz volna Fgö—f6:, melyre g1?—f6: lépéssel sőt. a g. vonalat
rohamra nyitná meg. " Mesteri lépés, melylyel sőt. nemcsak a király-
szárnyi rohamot megelőzi, hanem ilyet saját részéről készít elő arra az
esetre, ha vil. később 0—0 lépést tenné. " A süt. H. mint azonnal látható,
(Vd6—d'21}1 miatt) nem üthető. '• Sőt. mesterileg folytatja a rohamot.
E lépésével Bd8-d2:, H. v. Bd2:, Va6-a3! (és nyer) lépéseket czélozza.
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22. Fd2-cl«° Fc5-â3 27. Fc2-d3 Hc4-a5î
23. Kbl—al Fa3—cl: 28. Hb3~a5:8aVa3—c3f
24. Bdl—cl: Va6—a3 29. Bh2—b2 Bb8—b2:
25. Bel—bl Bd8-d6 30. Bbl—b2: Bd6-d3:
26. Bhl—h2« Bh8—b8! 31. Vf3—e2 Bd3—e3«*

Világos föladja.

(Baden-Baden, 1870. július.)

64. Ellencsel királycselre.
Vész J. A. Récsi. Vész J. A. Récsi.

1. e2—e4 e7—e5 17. Vc4—d5: Hf6-d5:
2. f2-f4 d7—d5 18. Kgl—f2 Hd5-f6
3. Hgl—f3 d5—e4: 19. h2-h386 Ba8—e8
4. Hf3—e5: Hg8—f6 20. Bfl—el b7—b6
5. Ffl—c4 Fc8—e6 21. a2—a4 Fe7—d6
6. Fc4—e6: f7—e6: 22. g2—g3 h7—h7
7. d2—d4, Ff8—e7 23. h3—h4 Kh8—h5
8. 0 — 0 0 — 0 24. Bal—dl Kh7-g6
9. c2—c3 c7—c5 25. Kf2—g2 Hf6—g4

10. Vdl—b.3 c5-d4:8* 26. Hd2—fi Hc6—a5
11. Vb3—e6f Kg8—h8 27. Fe3—d4 Be8—e7
12. He5—f7f Bf8-f7: 28. Hfl—e3 Hg4-e3:
1.3. Ve6—f7: d4—d3 29. Fd4—e3: Ha5—c4
14. Fel—e3 Hb8—c6 30. b2—b3 Hc4—e3:
15. Hbl—d2 Vd8—d7 31. Bel—e3: Fd6-c5
16. Vf7—c4 Vd7—d586 32. Be3-el a7—a58r

•« Hb3-c5: után Va6-b5f, Hc5—b3, Hc4-d2 f, Bdl—d2:r

Bd8—d2: a folytatás. •' Bd6—a6, fenyeget. " Tartósabb védelmet nyúj-
tott volna Bh2—b2, melyre Bd6—b6, V£3-dl, c7—c5, c3—c4, Ha5-b3f r

Bb2-b3:, Bb6—b3:, Bbl-b3:, Bb8-b3:, Vc2-b3:, VaS-clf, Fd3—bl,
Hf6-e4:, Vb3-c2, Vcl-c2 :, Fbl-c2:, He4—f2: (és sőt. nyer) követ-
kezhettek volna, >' S következő lépésre Be3—el. " Sőt. feláldozza
a minőséget, hogy két szabad és összekötött gyalogja lehessen. " Sőt.
vezércserét ajánl, hogy e. és d. gyalogjainak előnyös állását annál
hatályosabban érvényesíthesse. «« Mivel Hf6—géf és tisztvesztés,
következnék. s' Hogy b3—b4 lépéssel a futárt előnyös állásából
le ne űzzék.



327

33. Bdl—d2 Kg6-f5 35. Bel—dl Kf5-g4*8

34. Kg2—fl Be7-d7

Hadállás világos 35. lépése után:

EHÜ̂  aüâ ,̂ ^ w/^Ű. ..,., Ww///ű/.

WÍM/Á., „ ww/á. Miffifft-.,.,...,,, vxmw.

:

A ÉFw iHIM3 miSm^ mm mm

'.'Mzá/a, wíw/Ű. ''',/££:sa %xfméa.

36. Kfl-g2 e4—e3 ? 39. Bd3—d5! e2—elH.f90

37. Bd2—d3: Bd7—d3: 40. Kg2—f l Hel — f 3
38. B41—4,3:»» e3—e2 remis.

(Pest, 1863. jan. 23.)

•• 8öt.-nek jelen hadállásban nyernie kell. P. o.

35 • • g?-g6 A0)' 37. Bd2-d3: Bd7^d3:
36. Kfl-el A) Kf5-g4 38. Bdl-d3: e3-e2
37. Bd2-g2 Kg4-f3 stb. 39. BdS-dSf Kf5-e4

40. Bdö—e5f Kei—d8
A) 41. BeB-d5 f Kd3-c3:

36. Kfl_g2 e4—e3 42. Bd5-e5 Kc3-b3:

stb. A következő lépés azonban azt lehetetlenné teszi. »» E lépés
(melyre Bd5—g5 $ fenyeget) biztosítja világosnak a remist, w Érde-
kes állás, midőn a gyalog egyedül huszárrá tehető, veszteség- elkerü-
lése nélkül.
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65. Ugyanaz. (Falkbeer ellenrohamával.)
Schulten. Morphy. Schalten. Morphy.

1. e2—e4 e7—e5 10. Ffl-e2 Fc8—g4
2. f 2 - f 4 d7-d5 11. c3—c4 c7-c6
3. e4—d5: e5—e4 12. d5—c6: Hb8—c6:
4. Hbl—c3 Hg8— fő 13. Kel—fi »2 BeB—e2:!
5. d2—d3 Ff8—b4 14. Hgl~e2: Hc6—d4
6. Fcl-d2 e4—e3!« 15. Vdl—bl Fg4—e2f
7. Fd2—63: 0 — 0 16. Kfl —f2 Hf6—g4f
8. Fe3—d2 Fb4—c3: 17. Kf2—gl 9 3

9. b2—c3: Bf8—e8f

Hadállás világos 17. lépése után:

^:ÍA WÊ^wim

WwÚM'. ï/wMï/. Wy/áA WE/ß.

2

YS^fia^p iim^íátáy^J8w

'v/"JM"i íz//^ w(yÁ%t. <^^^P__——J

Sötét 7. lépésreraatot jelent: 20. Kg2-h3 Vf2-f3f
17 Hd4-f3f 21. Kh3-h4 Hg4-f2
18. g2-f3: Vd8—d4f 22. Bhl-gl Vf3-h3f
19. Kgl—g2 Vd4— f2 f 23. Kh4—g5 V.vagygy.*

(New-York, 1857.)

•» Igen finom gyalogáldozat oly czélból, hogy a rohamot sötét
magának biztosítsa. »• Jobb lett volna Fd2-c3, Hc6—d4 meggát-
lána végett. »« Kf2-g3-ra Hd4-f51, Kg3-h3, Vd8-h4 $ követkeaik.
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66. Közép-csel.
(Ezt a játszmát Világos sakktábla nélkül játszotta.)

Blackburne. Woodward. Blackburne. Woodward.
1. e2-e4 e7-e5 9. c2-c3 d4-o3:s

2. d2-d4 e5-d4: 10. Hbl-c3: 0 — 0
3 Ffl-c4 Hg8-f6 H. Hc3-d5! Ve7~-d8
4 Fcl-g5 h7-h6 12. Vdl-d3 a7-a6?»ft

5. Fgö-f6: Vd8_f6: 13. Hd5~f6f! g7-f6:
6. Hgl-f3 Hb8-c6 14. Vd3-g6f Kg8-u8
7. 0 — 0 Ff8—c584 15. Vg6— k6f Kh8— gtí
8. e4—e5 Vf6—e7 16. e5—f6: és vil. nyer.

(London, 1862.)
i • . . - , . ' "

67. Franczia megnyitás.
(Izenetes játszma. 1842.)

London. Paris. London. Pária.
1. e2—e4 e7—e6 15. 0 — 0 Fc8—a6
2. d2—d4 d7—d5 16. Vd3—b3 Vb6—b3:
3. e4—d5: e6—d5: 17. a2—b3: Fa6 —fi:
4. Hgl—f3 Hg8—f6 18. Kgl—fi: Hf6-g4
5. Ff l—d3 c7—c5 19. d4—c5: Hg4—e3f
6. Vdl—e2f»Ff8—e7 20. f2—e3: Be8—e3:
7. d4-c5: 0 — 0 21. Hbl—d2 Ba8—e8
8. Fel—e3 Bf8—e8 22. b3—b4 Be3— d3
9. Fd3—1>5 Hb8—c6 23. Bal—a7:9»Bd3—d2:

10. Hf3—d4 Fe7—c5: 24. b4-b5 Bd2—b2:
11. Fb5—c6:»8 b7—c6: 25. bő—b6 d5—d4
12. c2—c3 Fc5—d4: 26. b6—b7 d4—d3
13. c3—d4: c6—cő 27. Ba7—a8 Kg8—f8
14. Ve2—d3 Vd8—b6 Világos föladta.

94 Azonos hadállás a skót csel egyik változatával. »» Jobb
d4—dS!, hogy a blH. rögtön és kedvező ponton játékba ne jöhessen.
•• Durva hiba, melynek következtében sőt. játszmája elveszett. Hc6—e7
vagy Fc5—eTlett volna a helyes húzás. •' Nem j6 vil.-nak ezen, és
következő néhány lépése. »" Hd4—c6:-ra Vd8—b6 lenne a válasz.
• Vii. két szabadgyalogjára támaszkodva megkísérti, hogy a vesztést

•feltartóztassa s e czélból egy tisztet áldoz.
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68. Szicziliai megnyitás.
Kolisch. Anderssen. Kolisch. Anderssen.

1. e2—e4 c7—c5 12. Bai—dl » Fd6—c7
2. Hgl—f3 e7_e6 13. Bfl—el* Vd8-d6
3. d2—d4 c5—d4: 14. Hd4—f3! a7—a6?«
4. Hf3—d4: Hg8—f6! 15. Fe3—h6: Be8-elf
5. Ffl—d3ioo Hb8—c6! 16. Bdl—el: g7—h6:
6. Fcl—e3 d7—d5 17. Vd2—h6: Hf6—e4
7. e4—d5: e6—dö: 18. Vh6—h5 f7—f5*
8. 0 — 0 Ff8—d6 19. Hc3-d5:! Vd6—d6:
9. h2—h3 h7—h6 20. Fd3-e4: Vd5—d7

10. Hbl—c3 0 — 0 21. Fe4—d5f!Kg8-g75
11. Vdl—d2 Bf8—e8 22. Vh5-g5f esvil.nyer.»

(London, 1861.)

69. Ugyanaz.
Szén. Anderssen. Szén. Anderssen.

1. e2—e4 c7—c5 • 8. Hb5—c3 9 Fc8—e6
2. Hgl—f3 Hb8—c6 9. Hc3—d5 Fe6—d5:
3. d2—d4 c5—d4: 10. Vdl—d5: Hg8—f6
4. Hf3—d4: e7—e6 11. Vd5—b3 d6—dö
5. Hd4—b5' d7-d6* 12. Vb3-b7: Hc6—b4
6. Fcl —f4 e6—e5 13. Hbl—a3 Hf6—e4:
7. Ff4—e3 a7—a6 14. c2—c3 Ba8—b8

100 Hiba volna e4—e5, Vd8—a5f miatt.
1 Vil. a d5. gy. megnyerésére czéloz. • Vil. összes haderejét

a középen vonta össze. Hadállása kitűnő. " E lépéssel sőt. fontos
tempót veszít és alkalmat ad vil.-nak egy ragyogó terv keresztülvite-
lére. d5—d6 jobl) lett volna, de vil. e lépés után is előnyösebben áll.
P. o. d5-d4, Fd3—b5 !, d4-e3:, Vd2-d6 :, e3—f2 f, Kgl-f2:,
Fc7-d6:, Bdl—d6: stb. « Jobb Fc8-e6. • Vd7-d5: húzásra Bel-
e8f dönt. « Kg7—b.7 !, Vgö-gSf, Kh7—h6, Bel—e6f következnek.
* Szén találta fel és használta először e lépést. Czélja sőt. d.
gyalogját idő előtt húzásra kényszeríteni, hogy így sötét középhad-
allása gyengüljön. Az elmélet ezt az új lépést jónak találta s később
általános használatba jött. » a7—a6-ra Hb5—d6 f következik, mint
ez egy Löwenthal és Morphy közötti játszmában (1868.) előfordul.
• A huszár elérvén czélját (a d. gyalog időelőtti húzásra-kényszeríté-
aét, lásd ez oldalon a 7. jegyzetet) visszavonul, hogy dö-re mehessen.
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15 Vb7-a7 d6-d4 24. Vh7-h5f Ke8-d8"
Î6Ff ï -c4 H64-d6 25. BB2-C2 Kd8-e7 >•
17* c3-b4: Hd6~c4: 26. Hc4-e3 Vd5_e4
18'. Ha3-c4: d4_e3:><> 27. Bc2-c7t Ke7~e6
19 o - O e3-e2 28. Bc7-c4 Ve4-b7
20. Bfl-el Ff8-b4: 29. Bal-dl f8-f6*
il. Bel-e»: f7-f6» 30. g2-g4 f 5-f 4
22. Va7-g7: Bh8-f8 31. He3-d5 sötét föladja.
23. Vg7—h7: Vd8—d5

(London, 1861.)1»
!

70. Ugyanaz.

Szén. Anderssen. Szén. Andemen.

1. e2-e4 c7-c5 12. c2—c3 Fc8—b7
2. Hgl-f3 Hb8—c6 13. Hbl—d2 Vd8-c7
3. Hbl —c3 e7_e6 14. d3—d4 Hg6 —f4
4. Ffl—c4 a7—a6 15. Ve2-dl Ba8—f8«
5. a2—a4 Hg8—e7 16. d4—c5: b6—c5:
6. Vdl—e216 He7—g6 17. Fe3—f4: Vc7—f4:
7. d2—d3 Ff8—e7 18. Bfl—el Hc6—e5
8. Fel—e3 0 — 0 19. Fc4—e2 Bf5—g5!
9. o — O f7—f5 ' 7 20. Kgl—fi He5—g4

10. e4—f5: B f 8— f 5: 21. h2—h4 V f 4— h2!*>
11. Hc3—bl18 b7—b6

10 Ffg—bá f hiba volna Fe3—d2 miatt. {Sőt. egy tiaztet vesztene.)
11 Feltűnő hiba, mely söt.-nek játszmájába kerül. 0—0 kellett volna.
De vil. e lépésre is előnyben maradt volna. 1J Ke8—e7-re Hc4—e5:
következik. >» Hc4—e3 s utána Bal—dl f fenyeget. " Hogy viL
Vh5—f5 f halálos húzást ne tehesse. " A világkiállítás alkalmával ren-
dezett nemzetközi nagy sakkversenyen. '• Jobb d2—d4, mert a szi-
cziliai megnyitásnál igen fontos, hogy vil. a d. vonalat megnyerje, a
sőt. fél hátránya pedig épen e vonalon való gyengeségében rejlik.
11 Sőt. e lépéssel hadállása előnyét kivívja. 18 Vil.-t tisztvesz-
teség fenyegeti d7—d5 ; s utána dö—d4 lépésekkel, ezt kerüli el a
jelen lépéssel ; egyszersmind H-ját d2-re, biztos helyre akarja állítani.
'• Sőt. hadállása kitűnő. "» Sőt. mesterileg folytatja a rohamot.
À vezér nem üthető, különben vil. néhány lépésre matot kapna.
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Hadállás világos 21. lépése után :

'

wííá álSĴ  éiÊ*^

„«tgß^w JU^~aï8r "

't^TTTE//, utâ'ïsâ VmTTa'//, _ VX7ÁW.

22. Fe2—c4 Vh2—hlf 30. Kc2—b3 Hf2—dl:
23. Kfl—e2 Vhl— g2: 31. Bal—dl: Vf5—gr5:
24. Hf3—g5: Fe7—g5: 32. Fc4—d3 B f 8— f 2
25. h4_g5: Vg2—f2f 33. Hd2—e4 c5—c4f
26. Ke2—d3 Vf2—f5f 2 1 34. Kb3—a2 Fb7—e4:
27. Kd3—e2 Vf5—e5f 35. Fd3—e4: Vg5—a5
28. Ke2—d3 Hg4—f2f 36. Bdl—al28 Va5—c3.
29. Kd3—c2 Ve5—f5f és sötét nyer.

(London, 1851.)"

7l. Ugyanaz.
Cseresnyés. Hay. Cseresnyés. Hay.

1. e2-e4 c7—c5 7. 0 — 0 0 — 0
2. Hgl—f3 Hb8-c6 8. Hbl-c3! d7-d5 "
3 d2—d4 c5—d4: 9. e4—d5: Hf6—d5:
4. Hf3—d4: e7-e6 10. Hc3—d5: Vd8—d5:

' 5. Fcl-e3 Hg8-f6! 11. c2-c4 Vd5-d7
6. Ff l— d3 F f 8—e7 12. Hd4—c6: Vd7-c6:

*> Hogy a király e2-re ue menekülhessen. sa Ka2—a3-r»
Va5-b6 nyer. " Ugyancsak a nagy sakkversenyen játszották.
« A megnyitást mindkét rész kitűnő szabatossággal játszotta.



13. Vdl-c2 f7—f5 19. Bal—dl Fe7—c5
14. f2—f4 b7—b6 20. Bdl —d2 Fa6—b7 8T

15. Fd3—e2 Fc8—a625 21. Ff3—b7: Vc7—b7:
16. b2—b3 Ba8—c836 22. Fe3—c5: b6—c5:
17. Fe2— f3 Vc6-c7 23. Bfl—dl Bf6—g6
18. Vc2—e2 Bf8—f6 24. g2—g3 Vb7-c7

Hadállás sötét 24. lépése után:

y///tf/##.y ,_ . , , ytt?My/// ^"/^-y,f//-'v/Î'ÎÏ/--,''y//////

Hü '$ijÍ0. a= %/áÁ
WtfÊ' W$% A '%W$

, WsM/lm.y'-? éMfáfc.Y/ W/Ö&/MÍ., ûxfxiïft.

W%///s.W. f , ..''•s/'s^'S. ( if/f '.i,,//tï'.'/Î.. r VS///////M

'MMMW. ?/'it%'.'!'ï. £--/!Y/%%/. ffîttKte

25. Bd2-d628 Bc8—e8 28. Bd6—d8! Vb4—a4
26. Ve2—e5 Vc7—a5 29 29. Bd8—e8 f Va4—e8:
27. b3—b4!30 Va5—b4: 30. Ve5—c731 sötét föladja.

(Pest, 1865. febr. 24.)

»• Igen helyes lépés, hogy az a8B. minél előbb játékba hozathassék.
'• Sötét kiválóan fölismerte helyzetét. A c. vonal legalkalmasabb
rohamvonala, s ezt felhasználni igyekszik is, b6—b5 lépést czélozvan.
" E lépéssel sötét feladja jó hadállását s ennek előnyét ellenfelének
engedi. — Jobb lett volna Fc5—e3=f s utána FaG—b7. "> Kitűnő jó
húzás. Vil. nemcsak meggátolja az í'4. gy. elvesztését (Vc7—f4 :), hanem
ellenrohamot is nyer. E ponttól kezdve vil. mesteri erélylyel vezeti a
játszmát. (L. egyszersmind a 331. old. a 16. sz. jegyz.) s» Legjobb lépésnek
látszik Kg8—f8. (Bdl—dö gátlására.) A szövegben foglalt húzás alkal-
mat ad vil.-nak a következő szép combinatióra. «° E mesteri gyalogáldo-
zat vil. részére dönti el a játszmát. VaB—a2 : után Ve5—c5 : nyer (a sza-
bad c. gyalog miatt). »l S ez után Bdl—d8, mely el nem hárítható.
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72. Bécsi játszma. . ,
Pauláén. Morphy. Pauláén. Morphy.

1. e2—e4 e7—e5 10. Hc3—e4: Be8—e4:
2. Hbl—c3 Hb8—c6 11. Fe2—f3 Be4—e6
3. Hgl —f3 Ff8—cö 12. c2—c3»* Vd8— d3! -
4. F f l— b5 Hg8—f 6 13. b2-b4" Fc5—b6
5. 0 — 0 0 — 0 14. a2—a4 b5-a4:
6. Hf3—e5:!3aßf8—e8 15. Vdl-a4: Fc8—d7
7. He5—c,6: d7—c6: 16. Bal—a2 Ba8—eS™
8. Fb5—c4 b7—b5 17. Va4—a6 Vd3—f3 «•
9. Fc4—e2 Hf6—e4:

Hadállás világos 17. lépése után :

'

•
^̂  t'ay/y/M, r// W/M/J0& „If.m//Mmít '/•/?////%

3» HcG—e5 :-re d2 - d4 előnyösen tehető. 8> E húzás alkalmat
ad sötétnek következő mesteri húzására, melylyel vil. tábora fejlődését
hosszabb időre visszatartja. Egyszerűbb és jobb lett volna- d2—d8.
«Vil. a vezérszárnyon igyekszik fejlődni, mivel sőt. előbbi húzása ezt a
másik szárnyon lehetetlenné tette. «« Sőt. Vd3—fi : t lépést czélozza.
*• A leginesszeszámítóbb és legremekebb combinatiók közül való, mely
a játszmát sötét javára dönti el.
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18. g2-f3: Be6_g6f 24. Kgl-hl Fb6-f2:
19. Kgl —hl Fd7—h3 25. Va6 - f 1 !8T Fh3 - f l :
20. Bfl—dl Fh3-g2f 26. Bdl-fl: Be8—e2
21. Khi—gl Fg2—f3f 27. Ba2—al« Bg6^-h6
22. Kgl—fl Ff3-g2f 28. d2—d4 Ff2—e3
23. Kfl—gl Fg2—h3f

Világos föladja.39

(New-York, 1857.)

73. Fianchetto.
Paulsen, Owen. Paulsen. Oweu.

1. e2—e4 b7—b6 13. Ve5—c3 e6—e5
2. g2—g3 e7—e6 14. Fcl— U6 B f 8— f 7
3. Ff l— g2 Fc8—b7 15. f2—f4 Fb7—a6?
4. Hbl—c3 f7—f5 16, f4-e5«> Fa6—fl:
5. Hgl—e2 Hg8—f6 17. Bal—fl: Vd8—e7
6. d2—d3 Ff8—b4 18. Bfl—f7: Ve7—f7:
7. 0 — 0 Fb4—c3: 19. e5—e6! Vf7—e7
8. He2—c3: f5—e4: 20. e6—d7: Hc6—e5
9. Hc3—e4: Hf6—e4: 21. Fg2—h3 g6-g5«
10. Vdl—höf g7—g6 22. Vc3—c7: g5—g4
11. Vh5—eö 0--0 23. d7—d8V.fVe7—d8:
12. d3-e4: Hb8—c6 24. Ve7— g7$

(London, 1862.1

74. Berlini játszma.
Steinitz. Mongredien. Steinitz. Mongredien.
1. e2—e4 d7—d5 5. Hgl —f3 Hg8—f6
2. e4—dö: Vd8—d5: 6. Ffl—d3 Ff8—e7
3. Hbl—c3 Vd5—d8 7. 0 - - 0 0 — 0-
4. d2—d4 e7—e6 8. Fel—e3 b7—b6

" Vil. kénytelen a saját vezérét szintén áldozatul hozni. (Fh3—g2$
miatt.) »• Hogy a d. gyalog mozdulhasson. "» A futár nem üthető
Bh6—h2 : Ép miatt, más ellenlépésre is ez fenyeget. " Kitűnő szép
terv, melynél világos a minőséget feláldozza. 41 Sötét egyéb lépésekre
is elveszett.
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9. Hf3—e5 Fc8—b7 13. Bfl —f3! f7—f5
10. f a-f 4 Hb8-d7 14. Bf3-h3 g7-g6
11. Vdl—e2 H f 6—do 15. g2—g4« f 5—g4-«
12.. Hc3—do: e6—d5:

Hadállás sötét 15. lépése után :

<•%/&/''', •ÎK%
/
////Ï/ ''/' ' •'••'/•'••'• ''///•"/////,

y/ííffim' 4n ffiy V' vy/fy'»';
™mmrjKsa*y, •/•/•"/"//'WM vs-,™^/'-™,,,,,,^*'""™-

'k WI^'fi'WiiiL ü; ^^"^ ''W'%:í?
y^^é^á..^^^K.^^ 'tá&A, wèÂ

1«. Bh3—h7:*4 Hd7—eS:« 22. Vh7—h3f Ke6—f7
17. f4-e5: Kg8—h7: 23. Bal — f l f Kf7—e8
18. Ve2—g4: Bf8—g8*6 24. Vh3—e6 Bg8—g7
19. Vg4—U5f Kh7—h7 25. Fe3—g5 Vd8—d7
20. Vh5—h6f Kg7—g7 26. Fd3—g6: f Bg7—g6:
21. Vh6—h7f Kf7—e6 27. Ve6—g6f és nyer.«

(London, 1862.)

4í Remek combinatio, mint a következmény igazolja. '• Jobb
volna Hd7—eö : s utána Fb7—c8. " Gyönyörű és jól megokolt áldo-
zat. " Ha a király rögtön ütné a h7. bástyát, vil. Ve2—gá :,
Hd7—eö :, í'4—e5 : lépésekkel válaszolna. 46 Vil. annyira túlsúlyban
van, hogy süt. játszmája többé nem tartbató. P. o.

18 Vd8—e8 21. Khl-gl Fe7-f8
19. Vg4-h6f Kh7-g8 22. Bal-gl Ff8—g7
20. Fd3—g6 : Bf8—f7 23. Fe3—h6 és vil. nyer.

47 2. lépésre matot mond.
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75. From-csel.
Zukertort. S.* * * Zukertort. S.* * *

1. f2—f'4 e7—e5 11. Hbl— d2 0 — 0
2. f4—e5: d7—d6 12. 0—0—0 Hb8—c6
3. e5—d6: Ff8—d6: 13. Kcl—bl Hc<>—b4
4. Hgl—f3 H58—h6 14. Vd3—b3f Fc8—e6
5. d2—d4 Hh6—g4 1.5. Hd2—c4 Fe3-~h6
6. Fcl—g5 f7 —f6 16. e2—e4!48 b7—b5
7. Fg5—h4 Hg4—e3 17. d4~d5! b5—c4:
H. Vdl—d3 Vd8—e7 18. Ffl—c4: Ba8—b849

9. Fh4—f 2 Fd6—f4 19. d5—e6: Hb4—d560

10. Ff2—e3: Ff4-e3:

Hadállás sötét 19. lépése «tán :

^JÉf IxSj. ]~Jl II»

W- HP Ü ü á'eMí.f//fWm.^y/r jMArj/ 'iH&Jf^
<í̂ ^»í. ^ Í.Z/%%4., M'////M//., 'fatt'*}*

W, Hfclli • i
W>?/yMv , sM^ .̂̂ 'Jí^M ,̂ , &z%lm'.

A ^P
ww^ ww* w%/ w^
r^/'^m^^^^''w////^^^^m^///ß^^'^m&^

Jï± %Mw/A. " j, ';f ̂ x x/ r jMM^^wtàm

20. Bdl—dö:81 Bb8—b.3: 22. Fc4—b3:52 Kg8—h8
21. Bd5—(17 Ve7--c5 23. e6—e7 Bf8—e8

«8 A helyes folytatás, mely vil. játékát előnybe hozza. 4S> Az
egyediü helyes lépés Fe(i—f7! lett volna. "» vSöt. Bdl—d7 húzást
akarja elkerülni s a rohamot maga részére fenntartani. " Mesteri
terv. •• Rósz volna e helyett e6—e7f, Vcö—c4:, Bd7—d8, Bb3—
b'2f, Kbl-b2:, Vc4—b4 f s utána Vb4—e< : folytatás miatt.

MÁRKI : A 6AKKJÁTÉK KÉZIKÖNYVE. 22
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24. Pb3-f7 Vc5-e7:í53 26. Bhl-dl sötföladja"
25. Ff7-e8:"Ve7-e8: (Berlin, 1869.)

76. Szabálytalan megnyitás.
(Tanácskozási játszma.)

Világos: Eisenbach és Swerczek. Sötét: Gráf ég űr. Neumann."
1. c2—c4 f7—f5 9. F f 4—&3 b7—bß
2. d2—d4 e7—e6 10. Hf3—d288 Hd7—f6
3. Fel—f4 6 7 d7—dö 11. e3—e4 f5—f4!
4. e2—e3 Hg8-f6 12. Fg3—h4 h7-h6
5. Hbl—c3 Ff8—e7 13. Fh4-f6:"> Hh5—f6:
6. Hgl — f3 0 — 0 14. Vdl — f3 e6—e5
7. Ffl—d3 Hb8—d7 15. d4_e5: d6—e5:
8. Ü — ü Hf6—h5 16. Hc3—dó c7-c6

Hadállás világos 30. lépése után:

Wfâ///SW, •/'$< $///. £ t.Vs/ŰS.W, ï.$/st '•'/

v ̂ , Í9áf* w!m.y ^Sm^fm

r^^^h'"^^^^r^^^'W^

rr wf//////Ű',i/ ; t 6%%%$.^^ %////%%,, f.z%K%>.

13 Legjobb lépése, sötétnek. Másra gyorsabban veszít. " Jobb
és gyorsabban eredményre vezető húzás, mint IM7—e7 : »* A vezér-
vesztés (Bd7—08 által) elkerülhetetlen. M Néni a híres porosz mester,
Neumann György R. 51 Igen helyes, hogy a vezérfutár be ne szorul-
jon. •» Xem jó liúzás. Jobb Vdl—c2, s utána Bal—el. 5» Kénysze-
rített lépés, mert g7—g5 fenyeget tisztvesztéssel.
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17. Hd5—f61 Bf8—f6:! 28. Kk2—hl Fe7—g5!
18. Hd2—b3 g7-gö 29. Bgl-g3 Vf4—h4 6*
19. h2—h3 g5—g4!60 30. Khl—gl Fg5-f4ü
20. h3—g4: Bf6~-g6 31. Bg3— g6f Kg8—h7
21. V f 3—dl61 Fc8—g4: 32. Fe2—fl 66 Kh7—g6:
22. Fd3-e2 Bg6—d6! 33. Ffl—g2 Vh4—go
23. Vdl—c2 f4-f3!6* 34. Kgl—f t Yg5-g2f
24. g2—f3: Fg4—h3 35. Kfl—e2 Ff4-g3
25. Bfl—dl Bd6—göf 36. Ke2—e3 Ba8—f8!
26. Kgl-h2 Vd8-f8! 37. Yc2-e2 Bf8^-f3f
27. Bdl—gl6 3 V f 8—f4f Til. föladja a játszmát.66

(Bécs, 1870.)

77. Ugyanaz.
(Izenetes játszma.)

Stauuton. Bristol.07 Stauntou. Bristol.
1. f2-l'4 d7—d5 11. d2—d3 0 — 0
2. Hgl —f3 c7 —c5 12. e3-e4 d5—e4:
3. e2—e3 Hb8—c6 13. d3—e4: e6—e5
4. Ffl—b5 a7-a6 14. f4—fö Hh6—f7 6 Ö

5. Fb5—b6f b7—c6:68 15. Hf3—h4 Fc8—d7
6. o — O e7—e6 16. Bf l—f3 Bf8—d8
7. c2—c4! Hg8—h6 17. Fcl—e3 Fd7—e8
8. Vdl—e2 F f 8—d6 18. Bal —fl Hf7—g5!
9. Hbl—c3 Td8—e7 19. Bf3—g3 70 h7—h6

10. b2-b3 f7—f6 20. Ve2—g4 Bd8—d7
40 Süt. előnyös hadállását igen Ügyesen használja szárnyrohamra.

«» A g4. gy. nem védhető. 0!S Erős húzás, mely a vil. király állását
leszereli. 6a Kh2—h3 :-re Vd8—fG (vagy 1'4) azonnal sőt, javára dönt.
•« Sőt. fölötte kedvező hadállását ezzel, de főleg következő lépésével
inesterileg használja fel. °6 Legjobb. Nyilvánvaló, hogy a g6B. egyet-
len kedvező mozdulatot nem tehet, sőt bármely mozdulata veszélyez-
tetné világos játszmáját. Ez a köríümény teljesen igazolja sötét 30.
lépésének helyességét. « Ve2—f3: után Fg3—f4f, Ke3—e2,Fh3—g4
következik; ha pedig világos nem üti a sőt. B-t: Bf8-f'2: és nyer.
«' Illetőleg a bristoli sakk-kör. «• Jobb Fc8—d7. •• Fcl—h6: s
ezzel még egy kettős gyalog előállása fenyeget. A játszma a meg-
nyitás következtében, fölötte zárt jellegű. ""> Nem volna jó Fe3—g5:,
f6—g5: s később Fe8—h.5 miatt.

22*
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81. Hh4-f3 Kg8-f8 31. Fe3-c5: Fd6-c5:
22. Hf3—g5: h6—go:7' 32. Ha4— c5:fKb7 —c8
23. b.2—L4! Fe8—f7 33. Bh3—d3 Bd8—d3:
24. h4—g5: Kf8—e8 ™ 34. Hc5—d3: Vc7—d6
25. g5—g6 Ff7—g8 35. Bfl dl Kc8—c7
26. Bg3—h3 « Ke8—d8 36. Bdl—d2 Vd6—d4
27. Vg4-e2 Kd8-c7 37. Vf2-d4: e5-d4:
28. Hc3~a4 Bd7—d8 38. Kgl—f2 Ba8—d8
29. Ve2— f2 Kc7—b7 39. Kf2— f3 és világos-
30. g2—g4 Ve7—c7 nak nyernie kell.

78. Ugyanaz.
Stannton. Cochrane. Staunton. Cochrane.

1. c2—c3 e7 —e5 18. Fe3—f2 Kg8—h8
2. e2—e4 d7—d5 19. Fb3—e6: Vd6—e6:
3. Hgl_f3 Hg8—f6 20. Vdl_d3 Ba8-e8
4. Hf3-e5: Hf6—e4: 21. Bf3—h3 Ve6—f5
5. d2—d4 Ff8—d6 22. Vd3— f3 Be8—e4
6. Hbl—d2 0 — 0 23. Bb.3—h5 Vf5-e6
7. Hd2—e4: d5—e4: 24. c3—c4 Bf8—e8
8. Fel—f4 Fd6—e5: 25. b2—b3 Ve6—f6
9. Ff4—e5: Hb8—c6 26. Bal —fi Be4—e2

10. Fe5—f4 Fc8—e6 27. a2—a4 Be2—a2'*
11. Ff l— b5 Hc6—e7 28. d4—d5 Ba2-al
12. 0 — 0 c7—c6 29. Ff2—a7: Be8—el
13. Fb5—a4 He7—g6 30. Bfl—el: Bal—elf
14. Ff4—e3 f7—f5 31. Kgl—f2 Vf6-al
15. f2—f4 e4—f3: 32. Vf3 d3' B Bel— gl
16. Bfl — f3: f5—f4 33. Vd3—e2 Hg6—e7
17. Fa4—b3 Vd8—d6 34. d5—d6 és nyer.

(London, 1841.)

" Nagy hiba volna f6—g5 :, fő—í'6 (és világos nyer) miatt.
i» f6—g5: után vil. Fe3—gö: lépéssel azonnal nyer. " Sőt. játszmája
most már tarthatatlan, mivel vil. egy gyaloggal erősebb, sőt. pedig rosz-
szúl is áll. '* Nem jó, hogy e bástya úgy elkalandozik leghathatósabb
működési vonaláról. " Egyedüli jó húzás, inely nemcsak Bel—fi t
lépést meggátolja, hanem eshetóleg elleurohamot (Vd3—g6 :) készít elő.
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79. Ugyanaz.

Szén. Hampe. Szén. Hampe.

1. e2—e3 e7—e5 29. Ve2—e7 Vf7—e7:
2. c2—c4 Hg8—f6 30. Bel—e7: Bf8—f7
3. Hbl—c3 Hb8—c6 31. Be7—e8f Bf7 —f8
4. g2— g3 Ff8—b4 32. Bal—el Bf8—e8:
$. Hgl—e2 e5-e4 33. Bel—e8f Kg8—f7
€. F f l—g2 Hc6—e5 34. Be8—d8 a4—b3:
7. Hc3-e4: He5-d3f 35. Bd8—d6: Hg4— f6
8. Kel—f l a7— a576 36. BdG—b6 Ba8—a4
9. a2—a3 Fb4—e7 37. Ff3—e2 Hf6—e4

10. Vdl—c2 Hd3—e5 38. Bb6—b3 He4—d6
11. d2—d4" He5—c6 39. Bb3—c3 b7—b6
12. b2—b3 d7—d6 40. Bc3—b3 Fc8—a6
13. He2—f4 Hf6—g4 4L Bb3—b6: Hd6—c4:
14. h2—h3 Hg4—h6 42. Bb6—a6: Hc4—b2:
15. He4—c3 f7—f5 43. Ba6—b6 Hb2—c4
16. Fg2—d5!79 Fe7 —f6 44. Bb6—c6 Hc4—a3:
17. Vc2—e2 Vd8-e7 45. Bc6—c5: Ba4—d4
18. Fcl-b2 Hc6—d8 46. Kg2—f3 Kf7—e7
19. Fd5 —f3 0 — 0 47. Kf3 —e3 Bd4—e4f
20. Hf4—d5 Ve7—f7 48. Ke3—d3 Ke7—d6
21. Hd5—f6f Vf7—f6: 49. Bcő—a5 Ha3—c4
22. Hc3—d5 Vf6—f7 50. Baő—a6f Kd6—c5
23. h3—h4 Hh6—g4 51. Fe2—f3 Hc4—b2f
24. Hd5—f4 c7_c6 52. Kd3—c2 Be4—b4
25. Kfl—g2 Hd8—e6 53. Ba6—c6f Kc5—b5
26. d4~d5 He6—f4f 54. Ff3—e2f Hb2—c4
27. e3—f4: c6—c5 .55. Bc6—c4: Bb4—c4f
28. Bhl—el a5—a4 56. Kc2—b3 és vil. nyer.

(Bécs, 1853.)

'• Czéltalan húzás. Jobb lett volna d7—d6 vagy 0—0. " Vil.
igen helyesen használja sőt. időmúlasztasát saját tábora fejlesztésére.
™ Sőt. elsánczolását akadályozni.
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80. Ugyanaz. (Hollandi megnyitás.)
Oweu. Anderseen. Owen. Andemen.

1. d2-d4 f7—f5 24. Hbl-d2 Hd5-b6
2. 62—e4 f5-e4: 25, Fc4—e6: Vf7-e6:
3. Hbl—c3 67-66?» 26. f2-f3 c5—c4
4. Vdl-h5fso g7_g6 27. Kcl-bl a5-a4
5. Vh5—e5 Hg8—f6 28. c2—c386 a4-a3
6. Fcl-g5 Ff8-e7 29. Ve2_f2 c6-c58r
7. d4-d5 0 — 0 30. He4-c5: Fe7—c5:
8. Fgő—h.6 d7—d6 31. Vf2—c5: b4-c3:
9. Ve5—d4 e6-e5! 32. b2—c3: Hb6-d78f»

10. Vd4—d2 Bf8_f7»i 33. Vc5—c7 Hd7—f8»»
11. h2-h3 sa Hb8—d7 34. Vc7-c5 Bf4—f7
12. 0—0—0 Hd7—c5 35. Bhl—el Ba8—c8
13. Ffl-c4 Fc8—d7 36. Vc5—e3 Ve6-a6
14. Hgl—e2 a7—a5 37. Kbl—ál Bf7—b7
15. g2-g48» Vd8—688* 38. Ve3-e5: Bb7—b5
16. He2—g3 b7—b5 39. Ve5—d4 Hf8—e6
17. Fc4—e2 b5—b4 40. Vd4—d7 «» Bb5—b6
18. Hc3—bl c7—c6 41. Hd2-e4 Bc8— f8
19. Fh6—e.3 Hf6—d5: 42. g4—g5 w Bb6—b7
20. Fe3—c5: d6—c5: 43. Vd7—d5 Bb7—bő
21. Hg3—e4: Bf7—f4 44. Vd5—d6 Bb5—b6
22. Fe2—c48B Fd7—e6 45. Vd6—e5 He6—f4
23. Vd2—e2 Ve8—f7 46. Bdl—d7 sőt. föladja.

(London, 1862.)

T» Sőt. nem védi az e. gyalogot, minthogy az végtére is tart-
hatatlan. 80 Korai roham. 81 Sőt. vil. korai rohamát szépen vissza-
verte és igen jól áll ; egy gyaloggal pedig, melyet vil. kellő időben
nem ütött, erősebb. 8a Hf6—g4 visszatartására. Igen helyes lépés.
« Mindkét fél szárnytámadást kezd. 9* b7—b5 előkészítésére. « Finom
húzás. Sőt. nem ütheti a huszárt Fc4—d5 f miatt. 8« A leghelyesebb
védelmi húzás ezen a helyen. « Itt Ve6—d5 volna a legjobb húzás,
t» Bf4—1B jobb. •• Ez a huszárugrás sem jó. «° Mivel sőt. kiadta
kezéből hadállásának előnyét, vil. ügyesen használja fel mulasztásait
ellenrohamra. *' A döntő húzás.
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81. Játszmák elönyadással.92

(Sötét egy gyalogot (az f7. gyalogot) és 2 húzást ad előnyül.)

Cochrane. Deschapelles. Cochrane. Deschapelles.

1. e2—e4 14. Kel-f2°* 0 — 0
2. d2—d4 e7—e6 15. Kf2-g3 Hh4—g6
3. f2—f4 d7—d5 Ifi. b2-b4 a7—a5!
4. e4—e5 c7—c59a 17. Fel—d2 a5—b4:
5. c2—c3 Hb8—c6 18. Fd2—b4: Hc6—b4:
fi. Hgl—f3 c5—d4: 19. a3—b4: Vb6-b4:
7. c3-d4: Vd8—b6 20. Bal—bl Ba8—a3f
8. Hbl —c3 Fc8—d7 21. Kg3—h2 Vb4—e7
9. a2—a3 Hg8—h6 22. Bbl—b7:»5 Ve7—h4!

10. h2-h3 Hh6-f5 23. Bb7—d7:»« Vh4—f2f
11. Hc3—e2 Ff8—e7 24. Ffl-g2 Ba3-h3f
12. g2—g4 Fe7—h4f 25. Kh2—h3: Vf2—h4$
13. Hf3-h4: Hf5 -M:

(Paris, 1830 körül.)

9a Ezen játszmák alatt olyanokat értünk, melyekben az erősebb
játékos kezdő, vagy magánál gyengébb játékosnak — az erők kiegyenlítése
czéljából — egy vagy több húzást vagy bábot előnyül ad, azaz annak vagy
azoknak segélye nélkül játszik. Hy esetekben az előnyül adott bábot
a játszma kezdete előtt a sakktábláról le kell venni. (E játszmában
tehát az i'7-en álló sőt. gyalog.) Itt egyszersmind megjegyezzük, hogy
Cochrane e játszma váltásakor még nem érte el azt a magas képzett-
séget, mely későbbi játékát oly mesterivé tette. Deschapelles kora
egyik legnagyobb mestere volt, játéka pedig már tetőpontján állott.
Közönségesen a vezért, vezérhuszárt, vezérbástyát a tisztek, a gyalo-
gok közül pedig az f. gyalogot szokták — az ellenfél erejének tekin-
tetbe vétele szerint — előnyül adni. 9« Sőt. a vil. játszma összekötött
középgyalogjait akarja egymástól eltépni. »« A gyalogvesztést (d4-en)
akadályozni. S egyszersmind a következő terv keresztülvitelét is czé-
lozhatja: Hc6—d4:, He2-d4:, Vb6-d4^, Vdl_d4:, Hh4-f3f és
sőt. visszanyeri előnyül adott gyalogját és hadállása kedvezőbb.
•» Nem jó lépés. Egyébiránt vil. helyzete, sőt. kitűnő ellenjátéka
következtében oly hátrányos lett, hogy jó húzás alig akad.
»• Hiba, mely alkalmat ad söt.-nek a játszmát legválasztékosabb
módon 3 lépéses mattal befejezni. Helyesebb lett volna Ff l—g2.
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82. (Világos a vezérhuszárt (Hbl). sötét pedig az f7. gya-
logot adja egymásnak kölcsönösen előnyül.97)

Philidor. Wilson. Philidor. Wilson.

1. e2—e4 Hg8—h6 15. Vdl—d2 Bc8—cl:
2. d2—d4 HU6-Í798 16. Bhl—cl:» d6-d5
3. f2—f4 e7—e6 17. e4—e5 a7—a(i
4. F f l—d3 c7—c5 18. f 4—f 5! Ii7—h6
5. c2—c3 c5—d4: 19. f 5—e6: Fd7—e«:
6. c3—d4: Hb8—c6 20. Fd3—f5! Fe6—f5:
7. Hgl—f3 Ff8-b4f 21. g4-f5:* Fe7—g5
8. Kel—e2!" Vd8—c7 22. e5-e6 Fg5—e3:»
9. a2—a3 Fb4—e7 23. e6-f7f Ke8— f7:

10. Fel—e3 »ó» d7—d6 24. Vd2—e3: Bh8—e8
11. b2-b4 Fc8—d7 25. Hf3—e5f Kf7—g86

12. Bal-cl! Vc7—áS 1 26. Ve3—f4 Vd8— f6
13. Ii2-h3 Ba8—c8 27. Ke2— f3 Be8—f8
14. g2-g4* Hc6—b8 28. He5—g6! Bf8—eH

»' E remek játszmánál különösen figyelmébe ajánljuk az olvasónak
Philidor, a nagy mester páratlan gyalogjátékát. A gyalogok mesteri
vezetésében öt aligha érte utói sakkjátszó. Azért erre nézve a jelen
játszma kitűnő és hasznos mintául szolgál. 9S Az f. pontnak fedezé-
sére ezt a kettős huszárlépést jelenleg, inint kevésbbé jót, nem használ-
ják. A helyes játékmodort a fentebbi játszmában láttuk. °9 Annak,
ki egy bábot ad előnyül, óvakodnia kell a közönséges cserétől, mi csak
akkor igazolt, La vele valamely előnyt nyerhet. A király e hadállás-
ban itt is teljes biztonságban áll. J0° Philidor sohasem húzott vala-
mely tiszttel egy, még állomásáról nem mozdult gyalog elé, állítván,
hogy ez a gyalogok működését akadályozza. Nézete helyességét azon-
ban az újabb iskola el nem ismerheti.

i b4—bő fenyegetett. a Vil. gyaloghadállása mintaszerű. Phili-
dor (és ezt igen helyesen) a fősúlyt a három középgyalog (d. e. f.)
összekötött állására fektette. ! Most a c. szabadvonal vil. birtokába
jött. « Vil.-nak ismét megvan 3 közép kötött gyalogja, melyben
főereje áll. * Sőt. feláldozza huszárját, hogy az ellenfél félelme»
középgyalogjait egymástól elszakítva, bástyáját játékba, királyát
pedig biztonságba hozza. « Most mindkét fél játéka egyenlőnek
tekinthető.
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Hadállás sötét 28. lépése után :

W///////M %>//,%£ &,///,///, <'./''/,:•/£
y/ss///'s/s '//•'•' '•' ''/s, W-'/,•'•'/••'//• í/'/s'/A's/n mín M.K'XíKX'Sy. .'MM'//'/., ir, iffiíMK^ v///////yyA

twJKw- • A %%%%%. £-* tyíífí%V&//JV.VS* •,////;////,f í; '. //,'////. .f/s//.'S,;'/.

#/////$, w#//Ám '$%&%$ 'íffiűw.m mwzm ' °
^55^55^ 'Wiï'/'W/ $'''ffifó. *fflffi/'''P-

'*//%/.'& VfiÜTÍtM é-K//^. •Zw/töi'i'. f

2.9. Vf4—e5!!7Vf6—e5:8 35. h4—h5 a6_a5
30. d4—e5:9Hb8—c6 . 36. Bfl—cl! d4—d3
31. Kf3 — f4 Kg8—f7 37. Bel—c6: d3-d212

3a. Bel-fi d5—d4i° 38. Bc6-c7f Kf7—g8
33. h3—h4ii Be8—d8 39. f5—f6!1 8 í?7—f6:
34. Kf4—e4 b7—b5 40. e5—f6: Bd8—d4f!14

' Philidor lángeszéhez méltó, ragyogó combinatio. Vil. bámula-
tos következetességgel ismét az e. és f. középgyalogok összekötésére
törekszik. 8 Ha a bástyával ütné sőt. a vezért, 4. lépésre matot
kapna. » És a két középgyalog (Philidor archimedesi pontja) ismét
össze vau kötve. 10 E szabadgyalogban sötétnek még nem megvetendő
ereje van. » Remek terv. Vil. a g6-on álló, kitűnően elhelyezett
haszárt siet e gyaloggal megerősíteni, hogy az f5. gyalog a védelem-
től fölmentve, s ezáltal későbbi előnyomúlásra képes lehessen. ™ Sőt.
föladja huszárját abban a biztos reményben, hogy d. gyalogja ez
esetben vezérré mehet. » E mesteri húzás az, melyet sőt. elmulasz-
tott számbavenni, midőn a c6H-t imént feláldozta. Most sőt. ment-
hetetlenül elveszett. '« Igen szép húzás, mely még megmentené söt.-t,
ha a B-t ütnék.
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41. Ke4—e5 Bd4—döf! 43. Kf4-g3 Bd4-g4f
42. Ke5—f41 5 Bd5—d4f 44. Kg3—h3 es vil. nyer.16

(London, 1795 és 1800 között.)

83. Muzio-csel.
(Világos a vezérbástyát (Bal) előnyül adja.)

Márki. H.*** Márki. H.***
1. e2—e4 e7-e5 9. Bf4—fG:™ Ke7 — f6:
2. f2—f4 e5—f4: 10. Fel—g5t80Kf6—g5:
3. Hgl—f3 g7—g5 11. Vdl—h5f Kg5-f4«
4. F f l—c4 g5—g4 Világos harmadik lépésre
5. d2—d4 g4—f3: matot jelent:
6. 0 — 0 f3—g2:" 12. Vh5—f5f Kf4-e3
7. Fc4—f7f Ke8—e7i8 13. Vf5 —f2f Ke3—e4:
8. Bfl—f4: Hg8—f6 14. Hbl—$

(Pest, 1864. jan. 18.)

i
15 A vil. királynak oly koczkára kell jutnia, hol többé nem

adható olyan bástya-sakk, melyre a belépő d. gyalog a B. ültetése
esetében szintén sakkot adhatna. " Bg4—g6: után h5—g6: követ-
kezik matfenyegetéssel Bc7—c8 által. Más lépésre Bc7—g7g nyer.
" A helyes lépés d7—d5 s utána Fc8—g4 lett volna. » Ke8-f7>re
az fB. hathatósabban (mert idönyeréssel) jönne játékba. 19 Merész
terv, melyet csak az ellenfél gyengesége tesz érthetővé. — Különben
előnyadó játszmában meglepő, habár nem teljesen hibátlan áldozatok
megengedhetek, ha az előnyadó az ellenfélt vele zavarba hozhatja s
illetőleg hibás viszonzásra vezetheti. ao Ennek s a reá következő
combinationak alapját vetette meg vil. előbbi lépésével. 21 Vil. nem
csalódott számításában. Sőt. jégre ment. Ha Kg5—fß lépést teszi,
csak vezérét veszti el, mely esetben vil.-nak legfeljebb (örökös sakk
következtében) remisre volt kilátása.
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