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Matt két lépésben (2. rész)

Hannelius-téma: Kétlépéses mattfel-
advány egy-egy megtévesztésének
fenye getése a másik megtévesztés-
nek a tényleges játékban védőlépés-
ként visszatérő megdöntésére ad
mattot. Tulajdonképpen olyan domb-
rovszkisz, amelynek tényleges játé-
kában a mattok megcserélődnek.
Megtévesztések: 1.X? [2.A#], de
1...a!, 1.Y? [2.B#], de 1...b!; Tényle-
ges játék: 1.Z! a 2.B# 1.Z! b 2.A#
Nézzük meg kivételesen a névadó
feladványt.

A4 – Jan Ingvar Hannelius
Die Schwalbe, 1950

II. díj ex aequo.

#2                    11+10

Megoldás: 1.¤xg3? [2.¥c3#] (A);
1...¦xc5! (a); 1.¤d2? [2.¦d3#] (B);
1...¥xc5! (b); 1.¤d6! [2.¤b5#],
1...¥xc5 (b); 2.¥c3# (A); 1...¦xc5 (a)
2.¦d3# (B); 1...¤e5 2. ¤e6#.

Másodlagos Hannelius-téma: Kétlé-
péses mattfeladvány megtéveszté-
seiben, egy sötét báb általános
ellépésére világos konkrét lépéssel
mattol, de a sötét báb egy-egy haso-
gató lépése védi a mattot; a tényle-
ges játékban a hasogató lépések
védőlépésként térnek vissza, és az
egyik megtévesztés fenyegetése a
másik megtévesztésnek a tényleges
játékban védőlépésként visszatérő
megdöntésére ad mattot.
Megtévesztések: 1.X? a~ 2.A#, de
1...a’!, 1.Y? a~ 2.B#, de 1...a”!; Tény-
leges játék:1.Z! a’ 2.B#, 1.Z! a” 2.A#

A5 – Vjacseszlav Pilcsenko
E. Lebedkin emlékverseny,

Na Smenu!, 1996, 1. dicséret

#2                      11+9

Megoldás: 1.¤e~? [2.¦e5#], 1...¤c~
2.e4# (A) / ¥e4# (B), 1...¥xd4!
1.¤c6?  [2.¦e5#], 1...¥xd4 2.¤xd4#,
1...¤c~ 2.e4# (A), 1...¤e6 2.¤ce7#,
1...¤e4! (a); 1.¤f3? [2.¦e5#],

1...¥xd42.¤xd4#, 1...¤c~ 2.¥(x)e4#
(B), 1...¤e6 2.¤e7#, 1...¤b7! (b);
1.¤f7! [2.¤d6#], 1...¤e4 (a), 2.¥xe4#
(B), 1...¤b7 (b) 2.e4# (A), 1...¦a6
2.£xc5#, 1...g4 2.¤h4#.

Ciklikus Hannelius-téma: A megté-
vesztéseket megdöntő védőlépések
a tényleges játékban változatként tér-
nek vissza, és az egyes változatok-
ban a korábban megdöntött fenyege-
tések ciklikusan eltolva adnak mattot.
Megtévesztések: 1.X? [2.A#] 1...a!,
1.Y? [2.B#] 1...b!, 1.Z? [2.C#], 1...c!;
Tényleges játék: 1.L! a 2.B#, 1.L! b
2.C#, 1.L! c 2.A#.

A6 – Jegorov–Zsuravlev
Kelet-Oroszo.–Nyugat-Oroszo.

Csapatverseny, 1997, 9-11. hely

#2                      10+8

Megoldás: 1.£d8? [2.¤e6# (A)],
1...¤g5 2.bxc3# (B), 1...¥xc4 2.¦d5#
(C), 1...¤xc5! (a); 1.£g4? [2.bxc3
(B)] 1...£f4 2.¤e6# (A), 1...cxb2
2.¦d5# (C), 1...¤b1 2.£xe4#,
1...£xc5! (b); 1.£a6! [2.¦d5# (C)]
1...¤xc5 (a) 2.bxc3# (B), 1...£xc5 (b)
2.¤e6# (A),1...¤e~ 2.bxc3#. A fe-
nyegetések és a mattadó lépések
ciklusa, másjáték.

(Folytatjuk)

In memoriam
Denis Blondel (1956-2012)

Gyászolnak a francia feladványszer-
zők, és gyászol a sakkszerzők egész
nemzetközi közössége. 2012. június
21-én szívroham következtében el-
hunyt Denis Blondel francia felad-
ványszerző, nemzetközi verseny-
bíró, a Rex Multiplex és a Phénix fel-
adványlapok alapító szerkesztője és
kiadója. Több évtizeden át tevéke-
nyen dolgozott a sakkszerzés és a
sakkszerzők érdekében. Folyóiratain
kívül Bernd Ellinghoven német felad-

ványszerzővel közösen korszerűsí-
tette a FIDE-Albumot, és 1986-tól
2003-ig hat ilyen a korábbiaknál sok-
kal jobban használható, szebb kiállí-
tású kötetet jelentetett meg, de
dolgozott a később megjelenő 2004-
2006. és 2007-2009. évi kötetek elő-
készítésén is. Többször részt vett a
FIDE Állandó Sakkszerzemény Bi-
zottsága kongresszusainak és egyéb
sakkszerzői összejöve teleknek a
megszervezésében.

Egyik feladványának felidézésé-
vel tisztelgünk emléke előtt.

Widlert–Blondel
Szarajevói Témaverseny 1984.

II. díj

h#2   A) az ábra  6+15
B) ¤b5→d1

Megoldás
A) 1.£b8 ¦xc2 2.¦xc2 ¥e3#
1.c1¦ ?? 2.¦dc2 ¥e3#
B) 1.¤d3 ¥xa7 2.£xa7 ¦xd6#
1.a5 ?? 2.£a7 ¦xd6#

Kezdők versenye

Az MSV országos előközléses ver-
senyt ír ki kezdő szerzők számára két
osztályban: 1) kétlépéses mattfelad-
ványok, 2) kétlépéses segítőmatt-fel-
adványok. A versenyen minden mi-
nősítéssel nem rendelkező magyar
sakkszerző részt vehet. Feladványok
egész évben folyamatosan küldhe-
tők a versenyvezető címére: Tar
Gábor, e-mail: targ@enternet.hu,
postai cím: H-4031. Debrecen, Vin-
cellér u. 6. A versenyvezető szükség
esetén segítséget nyújthat szerkesz-
tési kérdésekben.

Hírek

A 9. Gyorsfejtő Európa-bajnokság
2013. április 26-28-án lesz Vilniusban
(Litvánia). Részletek az interneten a
WFCC honlapján megtalálhatók.
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„Ányos-81” jubileumi
nemzetközi verseny

Az MSV szerkesztősége kiírja az
„Ányos-81” jubileumi nemzetközi
utóközléses sakkszerző versenyt
tündérfeltételt és/vagy semleges
bábokat tartalmazó 2-6 lépéses se-
gítőmatt-, segítőönmatt- és reflex-
mattfeladványokra.
Megengedett tündérfeltételek:
circe és anticirce (más circefajta
nem), andernachi és antianderna-
chi sakk, madrasi és isardam.
Megengedett tündérbábok: csak
a hagyományos bábok semleges
változatai.  Egy feladványban egy-
szerre több tündérfeltétel is alkal-
mazható. A munkákat e-mailben kell
elküldeni Ányos László versenyve-
zető címére: anyos3262@gmail.com.
Versenybíró: Kirchner Imre.
Beküldési határidő: 2013.10.31. 

Ányos-81 jubilee
composing tourney

The chess monthly Magyar Sakkvi-
lág announces an international for-
mal composing tourney called
„Ányos-81” for helpmates, helpself-
mates or reflexmates in 2-6 moves
with fairy conditions or neutral pie-
ces (or both).
The allowed fairy conditions are:
circe, anticirce (no other circe gen-
res), Andernach and Anti-Ander-
nach chess, Madrasi and Isardam.
The only allowed fairy pieces are
the neutral variants of the traditio-
nal pieces. The joint use of two or
more conditions is allowed. Send
entries by e-mail to the tourney
director László Ányos, address:
anyos3262@gmail.com. 
Judge: Imre Kirchner.
Closing date: 31.10.2013.
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