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Először szeretnék köszönetet
mondani Gyarmati Péternek a
lehetőségért, hogy elbírálhattam ezt a tradicionális magyar
versenyt. 2019-ben 23 eredeti
munkát tettek közzé 13 ország
16 szerzőjétől. A tanulmányokat ellenőriztem épség és elődösség szempontjából. A. Jasik
(MSV 7/2019) tanulmánya
duálos: 8. £d8 (vagy £d6)
£e4+ 9.¢d1 £b1+ 10.¢e2
£xh1 11. £d4+ = A rangsorolásom a következő:
díj: Steffen Nielsen-Martin
Minski
Nagyjából egyenlő állásban
világos rendkívüli módon
használja ki a sarokban álló
sötét király szorult helyzetét.
A nemzetközileg jól ismert
szerzőpárosnak sikerült ragyogó játékot bemutatni a nehéztisztekkel, bástyaáldozattal
mindkét oldalon. A tanulmány
csúcspontja a gyönyörű 5.¦c4!
lépés két fenyegetéssel, ami
után világos modellmattot ad.

Ráadásul a megoldás tiszta,
mentes a hosszú elemzéseket
igénylő mellékváltozatoktól.
Nagyszerű esztétikai élmény!
(2019/9-CXCVII-2., Megoldása: 2019/11.)
különdíj: Richard Becker
A királynő hosszú harca a veszélyes fekete gyalogok ellen.
Sötét ellenjátéka a minorátváltozásra épül. Világosnak
az ellenfelet lépéskényszerbe
kell hoznia, illetve el kell kerülnie, hogy sötét tegye vele
ezt. A szerző a saját pattötletét
fejlesztette (Benkő JT, 2. díj,
2008), és hozzáadott egy második hosszú változatot, amely
örökös sakkal zárul. Nagy szerzői teljesítmény. (2019/8-CXCVI-1., Mo.: 2019/12.)
1. dicséret: Andrzej Jasik
Rövid bevezető játék után két
echo változat jön létre, huszárátváltozással. A hasonló
ötletek még mindig nagyon
vonzók. (2019/11-647., Mo.:
2020/1.)

2. dicséret: Peter Krug
3.¦h6 után fenyeget ¦f8 matt.
Ezért sötétnek áldoznia kell a
vezérét azzal a fenyegetéssel,
hogy g1-en azonnal új vezért
avat. Világost a pattvédelem
menti meg. Bár sötét elkerüli
a pattot, csak a sírás marad: a
két azonos színű futó nem elég
a győzelemhez. (2019/11-650.,
Mo.: 2020/2.)
1. elismerés: Michael Pasman
Tetszetős tanulmány több
hasonló pattal a mellékváltozatokban és szép kivitelben a
főváltozatban. (2019/12-658.,
Mo.: 2020/2.)
2. elismerés: Emil Melnichenko
Jó kihasználása a sarokban álló
sötét király gyenge helyzetének.
A mű csúcspontjai a 6.¥d2! és
7.d5! lépések. (2019/12-654.,
Mo.: 2020/2.)
3. elismerés: Michal Hlinka‒
Mario Gacía
A helyezés a meglepő hetedik
lépésnek és az eredeti pozíciós
döntetlennek szól. (2019/11-

648., Mo.: 2020/2.)
külön elsimerés: Peter Krug
Az ismert ötlet új megfogalmazása ‒ elsősorban Kozirev
(Chavchavadze MT, 1987.,
külön elismerés) művét idézi fel. (2019/12-651., Mo.:
2020/2.)
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Négyesi György
Dr. Szily József élete,
eredményei
és 50 elemzett
játszmája
Kötés: A/5, kartonált,
92 oldal.
1500,-

