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A Magyar Sakkvilág októberi szá-
mában Mihail Golubev válaszolt 
Pór Attila 13+1 kérdésére. A 48 
éves ukrán nagymester nem csu-
pán játékos, hanem sakkújságíró 
és szerző is. Ír az ukrán sakkúj-
ság, a „Komanda” számára, de 
olyan nagy, tekintélyes internetes 
oldalaknak is munkatársa, mint 
a Chessbase.com és a Chess To-
day. Az Understanding the Sicilian 
című könyvét a Gambit kiadó ad-
ta ki 2017-ben. A mű angol nyelven 
240 oldalon jelent meg, és a szer-
ző 120 válogatott, elemzett játsz-
máját tartalmazza. Annak idején 
Nigel Short angol nagymester azt 
találta mondani, hogy a „Szicíli-
ai védelmet nem megtanulni, ha-
nem érezni kell!” Nos, Golubev is 
valami hasonló mélyebb megér-
tést, életérzést, tapasztalatot sze-
retne átadni az olvasóknak a játsz- 
máin és érdekes elemzésein, 
kommentárjain keresztül. 
  Mihail sakkpályafutása a ki-
lencvenes években kezdődött, és 
ebben az időben – többek között 
Garri Kaszparov sikerei hatásá-
ra – a szicíliai védelem hatalmas 
népszerűségnek örvendett. Aki 
tehette, boldog-boldogtalan szi-
cíliait játszott sötéttel, hiszen az 
aszimmetrikus állásokban köny-
nyebb győzni, mint például a ma-
napság „divatos” stabil 1.e4 e5-
ben. Nincs a világon még egy nyi-
tás, amelyet olyan sokféleképpen 
lehetne játszani, mint a szicíliait, 
és nincs a világon még egy olyan 
őrült, éles közelharc, amelyben 
akkora mattokat lehet kapni, 
mint az 1.e4 c5-ben. Azonban, ha 
világos támadása nem elég erős, 
akkor kipattanhat a „megfeszített 
rugó”, és sötét visszaüthet. 
  A szerző 1990 óta 440 szicí-
liai védelmű játszmát játszott, és 
a könyv erőssége, hogy a 120 vá-
logatott partit nagyon jól, áttekint-
hetően rendszerezte. Golubev el-
indul az 1.e4 c5-ös pozícióból, és 
végigveszi a ritkább folytatásokat 
is. Így tehát egy komplett reperto-
árt is átad az olvasónak. Rövid át-
tekintés után egyértelművé válik, 
hogy az ukrán nagymester ked-
vence sötéttel az éles sárkány vál-
tozat, míg világossal a Fischer/

Szozin/Velimirovics-támadás. 
Ezekről a témákról 1999-ben és 
2001-ben már írt könyveket Go-
lubev. Viszonylag nagy számú 
játszma foglalkozik a Tajmanov–
Paulsen-változattal, amely ellen 
nagyon szépen és eredményesen 
játszott világossal. A könyv írója 
megemlékezik Vaszilij Ivancsuk-
ról, kortársáról és honfitársáról, 
aki a kreatív sakk egyik legna-
gyobb csillaga. Érdekesnek talá-
lom, hogy Golubev – saját állitása 
szerint – a legtöbb újítását a táb-
la mellett találta ki, tehát nem a 
számítógép segítségével! A könyv 
nagy erényének tartom, hogy sze-
repelnek benne vesztett és dön-
tetlen játszmák is szép számmal, 
tehát Mihail nem törekszik pozi-
tívabb képet festeni a saját ered-
ményeiről. Az elemzések tárgyi-
lagosak, szakszerűek, és jó, hogy 
szavakkal mondja el a nagymes-
terek gondolatmenetét. Nemcsak 
a változatok szerepelnek értékelé-
sekkel, hanem megérthetjük, mi 
miért történik a táblán. Pontosan 
ez az, amit csak a számítógéptől 
nem tudunk megtanulni! Jó szív-
vel ajánlom tehát ezt a könyvet a 
szicíliai védelem szerelmeseinek, 
az olvasmány angol nyelvlecké-
nek is kitűnő!
  Az alábbi két játszmában 
fantasztikus áldozatokat, hihetet-
len bonyodalmakat láthatunk:

SZICÍLIAI VÉDELEM B87
Golubev–Szabó G.
Bukarest, 2001

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥c4 
e6 7.¥b3 b5 8.0–0 ¥e7 

9.£f3! Ez a lépés Fischer fontos 
találmánya volt egy 1960–ban 
Fridrik Olafsson ellen játszott 

partiban. Főváltozattá azonban 
csak egy évtized múltán vált. 
Világos fenyegetése e5!, és fe-
hér előkészíti £g3-at, amely tá-
madja a g7 gyalogot. 9...£b6 
9...¥b7? kudarcba fullad 10.¥xe6 
miatt, míg fekete fő folytatásai 
9...£c7 és a szöveglépés. A sö-
tét vezérrel b7-en (£c7 helyett), 
könnyebben játszhat a későbbi-
ekben a másodhúzó. ¤bd7 ¥xe6 
fxe6 ¤xe6 után nem lóg a vezér 
c7-en. Másrészről a £b6 utáni 
pozícióban világos tempót nyer-
het ¥e3-mal, mégsem tiszta, 
hogy ez mennyire fontos az ál-
lás megítélése szempontjából. 
A királynő minden jel szerint jól 
áll b7-en, míg a világos futónak 
újra lépnie kell. 10.¥e3 10.¥g5 
az alternatíva, azonban ezt a lé-
pést soha nem szerettem elég-
gé ahhoz, hogy kipróbáljam egy 
komoly játszmában. 10...£xd4?! 
(Jobb, ha fekete fejlődik 0–0-
cal és ¤bd7-tel tetszőleges lé-
péssorrenddel.) 11.e5 10...£b7 
11.£g3 

Most fekete újra fontos válasz-
tás előtt áll. 11...h5 Ilyen dol-
gok gyakran megtörténhetnek 
az emberrel, ha úgy gondol-
ja, hogy rendkívül jól felkészült: 
épphogy befejezett egy szicíliai 
Szozin-könyvet, és máris szem-
betalálja magát egy nagyon rit-
ka folytatással. Fekete egyéb le-
hetőségei: 11...¤bd7-et a 109-es 
játszma tárgyalja, míg 11...b4-re 
és 11...0–0-ra lásd a 110–es par-
tit. 11...¥d7? a legrosszabb lépés 
fekete lehetőségei közül: 12.¤f5! 
exf5 13.£xg7 ¦f8 14.¥g5!+- 
Ivancsuk–Sahvorosztov, Jurma-
la, 1985 A partira jól emlékszem, 
hiszen én is játszottam a verse-
nyen. Ellenfelem választása szin-
tén provokálja a huszáráldozatot. 

12.¤f5! 12.f3 h4! után világosnak 
vissza kell vonulnia a királynővel 
f2-re vagy e1–re, ha nyerésre sze-
retne játszani, mivel 13.£xg7 fo-
nalas döntetlenhez vezet 13...¦h7! 
14.£g5 ¦h5= után. 12...exf5 
13.£xg7 Itt megvizsgáltam az 
13.e5? dxe5!? 14.£xg7 folytatást, 
amely rákényszeríti feketét a 
14...¦f8! lépésre, de aztán fehér-
nek nincs elég kompenzációja. 

13...¦h7 Újítás. Helyette 13...¦f8 
lehetőséget ad világosnak egy 
ígéretes folytatásra: 14.¤d5 (Ki-
próbálásra érdemes változa-
tok: 14.¥g5 ¤xe4 15.¥d5 ¤xg5 
16.¥xb7 ¥xb7 Polgár Zsó.–Enoshi, 
Biel, 1987 és 14.exf5 ¥xf5 15.¥g5 
¤g8) 14...¤xd5 15.¥xd5 ¤c6 és itt 
lehetséges 16.£c3!? ¥d7 17.exf5 
b4 18.£c4 több mint elégséges 
kompenzációval az áldozott lóért. 
14.¥xf7+ ¢d8 15.£g6 ¤bd7! 
A szituáció nagyon feszültté vált: 
fekete fenyeget 16...¤e5-tel és 
16...¤f8-al, világosnak tennie kell 
valamit. 16.¦ad1? Hosszú gon-
dolkodás után következett ez a 
húzás. Az anyagias 16.¥d5! volt a 

Mihail Golubev: 
A szicíliai megértése
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helyes folytatás, jobb esélyekkel 
világosnak a bonyodalmakban: 
16...¤xd5 (Vagy 16...£b8 17.¥xa8, 
és nem kell aggódnia fehérnek 
17...¤e5?! miatt, hiszen 18.£g5! 
jöhet.) 17.£xh7 ¤xe3 18.fxe3 ¤f6 
19.£f7! 16...¤e5! 

17.¦xd6+! ¥d7? A kétségbe-
esett roham cáfolata: 17...¢c7! 
18.¤d5+ ¢xd6! 19.¥f4! Ebben 
a változatban bíztam, azonban 
19...¦xf7! 20.¦d1 után a hihetetle-
nül nyugodt 20...fxe4!! jöhet. Egé-
szen fantasztikus: sötétnek bás-
tya- és két könnyűtisztelőnye 
van, a királya és figurái köz-
vetlen támadás alatt állnak, ő 
azonban csak az ellenfél e-gya-
logját üti. A legjobb, amit vilá-
gos tehet: 21.¤xf6+ (21.¥xe5+ 
¢xe5 22.£g5+ ¢d6–+) 21...¢e6 
22.¥xe5 ¥xf6! (Kevésbé tanácsos 
22...¦xf6?! 23.¥xf6 ¥xf6 24.£e8+ 
¥e7 25.¦d8!) 23.f4! és például 
23...£b6+ (a másik változat 23...
exf3 24.¥g3!) 24.¢f1 ¥b7! 25.¦d6+ 
£xd6 26.¥xd6 ¥d5! 27.¥e5 fehér 
rosszabbul áll, azonban a játsz-
ma megmenthető még. 18.£xf6 
¥xf6 19.¥d5! Ebben a pillanat-
ban csak három gyalog van a 
vezérért, de világos mégis elég 
kompenzációval rendelkezik. A 
sötét király folyamatosan sebez-
hető, miközben a figurák össz-
hangja is rossz. 19...£b8 Túlsá-
gosan passzív. 19...¤c6?! 20.¦xf6 
A fő alternatíva 19...£c8 20.¦xf6 b4 
21.¦f8+ ¥e8 volt. 20.¦xf6 

20...¦g7? Más lehetőségek-
kel is eltévedhet sötét: 20...¢e8? 
21.¥c5!; 20...¢e7? 21.¥g5 ¢e8 
22.exf5; 20...¤g4? 21.¦f8+ ¥e8 

22.¥g5+ ¢d7 23.g3!?; 20...¦a7? 
21.¦f8+ ¥e8 22.¥g5+ ¢c7 23.exf5 
b4 24.¤e4 ¦d7 25.¤f6!; Úgy tű-
nik, a másodhúzó rendelkezik két 
játszható folytatással: 20...b4!? 
21.¦f8+ ¥e8; 20...¦h8 – mindkét 
esetben masszív komplikációval, 
ahol nem könnyű bizonyítani vilá-
gos előnyét. 21.¦f8+ ¥e8 

22.¦d1! A lósakk f3-on nem 
veszélyes, világos támadá-
sa akadálytalanul kibontakozik. 
22...¦d7?! 22...¤d7 után világos 
játszhat 23.¦xf5-öt vagy 23.¦h8-
at, mindkét esetben nagy előny-
nyel. 23.¥g5+! ¢c7 24.¥f4 
¢d8 25.¥g5+ ¢c7 26.¥f4 
¢d8 Vagy 26...¢b6 27.¦f6+ ¢a5 
28.a3! b4 29.axb4+ ¢xb4 30.¦d4+ 
¢c5 31.¥e3 egyszerű mat-
tal. 27.¦xf5+- Világos nyerve 
van. A játszma befejező szaka-
szára egyre növekvő időzavar-
ban került sor. 27...b4 28.¥xe5 
£a7 29.¤e2 ¦c8 30.¤d4 
£b6 31.¦d3 ¢e7 32.¥f6+ 
£xf6 33.¦xf6 ¢xf6 34.f3 
¦c5 35.¢f2 ¦dc7 36.¢e3 
¥f7 37.¥xf7 ¢xf7 38.f4 ¦a5 
39.¦b3 ¦b7? 40.¤c6 ¦xa2 
41.¤xb4? Bármilyen körül-
mények között elhibázhatat-
lan 41.¤d8+. 41...¦a4 42.¤c6 
¦xb3+ 43.cxb3 ¦a2 44.¤e5+ 
¢e6 45.¤d3 a5 Ebben a pozí-
cióban realizáltam, hogy megvan 
a negyven lépés. Rekonstruáltuk 
az utolsó lépéseket, majd ellen-
felem feladta a játszmát. 1–0

SZICÍLIAI VÉDELEM B57
Golubev–Lupulescu
Bukarest, 2002

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.¥c4 
£b6 7.¤xc6 A játék 7.¤de2 után 
kevésbé fonalas, így ez megfe-
lelő lehetőség világos számára, 
hogy elkerülje az elméleti utakat. 
7...e6 8.0–0 ¥e7 9.¥b3 0–0 ismert 
a Fischer–Benkő, Bled/Zaágráb/
Belgrád vb-jelölti verseny, 1959 
óta. Világosnak van néhány más 

játszható folytatása. Az esélyek 
körülbelül egyenlők. Kipróbálásra 
érdemes: 7.¤db5!? a6 (Viszonylag 
ritkán játszott lépés 7...¥g4.) 8.¥e3 
lényegében megadja a lehetősé-
get feketének egy könnyű átme-
netre a Szozin-változatba vagy 
néhány egyéb felállásra. 8...£a5 
(8...£d8 9.¤d4 e6 egy normál Szo-
zin, míg 9...¤g4!? többé-kevés-
bé játszható.) 9.¤d4 e6 (9...¤e5 ér-
dekesebb alternatíva. (9...¤xe4?! 
10.£f3!) Világos választhat 10.¥d3 
és 10.¤b3 között.) 10.0–0 ¥e7 
(10...¤e5?! 11.¥e2 £c7 ismert ígé-
retes pozíció világossal a Tajma-
nov–Paulsenből.; 10...£c7!? értel-
mes válasznak tűnik. 11.¥b3-mal 
átmegyünk egy Szozinba, ahol 
azonban erősen korlátozottak vilá-
gos lehetőségei a korai rövidsánc 
miatt. 11.¥b3 0–0 12.f4 Itt a klasz-
szikus Szozinnal összehasonlítva 
feketének van egy extra tempója 
£a5 formájában, ám ennek elle-
nére világos kicsit jobban áll. Né-
hány elemzőprogram 12...¤xd4-et 
javasolja, de ezt senki nem próbál-
ta ki ellenem. 13.¥xd4 e5 14.¥e3 
¤g4 15.¥d2 £b6+ 16.¢h1 ¤f2+ 
17.¦xf2 £xf2 18.¤d5 ¥d8 ám 19.f5 
után a Palac–Jankovics, Vukovár, 
2005 játszma tanulsága szerint vi-
lágosnak hatalmas kompenzáció-
ja van az áldozott minőségért. 7...
bxc6 8.0–0 

8...g6! 8...e6-ra világos stabil 
előnyhöz juthat. Például: 9.£e2 
¤d7 (9...¥e7 megengedi 10.e5-öt.) 
10.b3!? ¥e7 (10...¤e5 11.¤a4 £c7 
12.¥b2) 11.¥b2 0–0 12.¤a4 £c7 
13.f4 ¥b7 14.¦ad1 ¦ae8 15.¦d3! 
c5 (15...g6-ra elhamarkodott volt 
16.f5?! (16.¦h3!) 16...exf5 17.£d2 d5! 
a Kuznyecov elleni játszmámban 
(Ukrán bajnokság, 2001).) 16.¥b5! 
¥c6 17.¥xc6 £xc6 18.c4! nyomás-
sal a Topalov–Kramnyik, Novgo-
rod, 1996 partiban. 9.£e1!? Vilá-
gos rendelkezésére áll ez a kiváló 
folytatás. A Lupulescu elleni játsz- 
mám után vált igazán népszerű-
vé, de Ralph Scheipl FIDE-mes-
ter több partiban kipróbálta már 

egy évtizeddel korábban. 9.e5 dxe5 
10.£e2 £d4!?-ra trükkös válasz 
11.¥e3 £d6!, ami első alkalommal 
a Topalov–Kramnyik, Novgorod, 
1997 partiban fordult elő. Nem tu-
dom, fehér hogyan tudja megdön-
teni sötét tervét: 12.¦ad1 (vagy 12.f4 
¥g7 13.¤e4 £c7! 14.¤xf6+ ¥xf6) 
12...£c7 13.f4!? (Szintén nehéz bizo-
nyítani világos előnyét 13.¥c5 ¥g7 
14.f4 ¤d7! után.) 13...¥g4 14.£f2 
e4! 15.¦de1 ¥f5 16.h3 h5 17.¥d4 
¥g7 egyenlő állással. 9...¤g4 Itt 
ez a lóugrás kevésbé veszélyes, 
mint 9 £e2 után. További lehető-
ségek: 9...¥g7 10.e5! dxe5 11.£xe5 
jobb pozícióval világosnak.; 9...¤d7 
10.¤a4! £c7-re 11.£c3 tervével.; 
9...£c5 10.b3 ¥g7 11.¥b2 után fehér 
egy kicsit előnyösebben áll.; 9...£c7 
10.e5!? dxe5 11.f4 e4 12.¤xe4 kis 
plusszal világosnak.; 9...£b4!? ki-
csit furcsa, számítógép lépés”, 
amelyre 10.b3 jöhet. 

10.h3! ¤e5 11.¤a4 £d4?! Sö-
tétnek kötelező 11...£c7-et ját-
szania. 12.£c3! ¦g8! 13.¥e2-vel 
fehérnek csak kis előnye van.
(13.¥b3-ra 13...¥a6!,  majd g5 kö-
vetkezhet.) 12.¥b3! ¥a6? Kö-
vetkezetes és rossz. Sötét támad-
ja a bástyát. A kisebb baj 12...¥g7 
13.¥d2 volt 13...a5 tervével. 

13.¥d2!! Ez az egyszerű lépés 
megdönti fekete játékát. A fe-
nyegető ¥c3! nem védhető csak 
anyagi veszteség árán. 13...f5 
Vagy 13...¥xf1 14.¥c3+-; 13...¤d3 
kicsit szívósabb. 14.¥e3! £xe4 
15.f3 ¤xf3+ 16.¦xf3+- ¥g7 
17.£d2 £e5 18.¦e1 £b5 
19.¥f4 ¥f6 20.£xd6 1–0

Fogarasi Tibor


