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Klubtársai, tanítványai, bará-
tai szentül hitték: er!teljes, ro-
busztus alkata legy!zi a vírust. 
„Gyula, kérünk, mihamarabb 
gyógyulj meg!” – írtuk a kör-
levélre. De sajnos nem így lett. 
27-én délután jött a megrázó 
hír: a test feladta. A játszma 
elveszett.
  Halála pótolhatatlan 
veszteség nemcsak családjá-
nak, csapattársainak, de az 
egész magyar sakkozásnak is. 
Idézzük fel ezt a csupán 69 
évig tartó életutat.
  Gyula 1951. május 28-
án született Bácsalmáson, 
édesanyja raktárvezet!, apja 
szállításvezérl! volt. Általános 
iskolai tanulmányait a veszp-
rémi Vegyipari Technikumban 
folytatta, ekkor már komolyan 
foglalkozott a sakkjátékkal. 
N!vére, Klára is csatlakozott 
hozzá. Kecskemétre ment a 
Gépipari és Automatizálási 
M"szaki F!iskolára tanulni, 
ahol gyártástechnológia sza-
kon képezte magát, mellette 
nagy kedvvel folytatta sakkta-
nulmányait,

Az elvesztett játszma
In memoriam Horváth Gyula (1951-2020)

  Az 1970-es magyar i#úsá-
gi bajnokságon az utolsó fordu-
lóban nyerve volt, ha gy!zött 
volna, akkor Horváth Tamással 
holtversenyben els!. A mez!ny 
er!s volt, Sax és Hazai is in-
dult. Az 1970-es magyar f!is-
kolai bajnokságon Sax és Széles 
mögött harmadik lett, egy év-
vel kés!bb holtversenyes els!, a 
következ! évben második lett. 
1973-ban Jászberényben telje-
síti az els! mesteri normáját, 
ebben az évben svájci rend-
szerben rendezték a középdön-
t!t, a nagyon er!s mez!nyben 
Pintér mögött, Petrán, Dely, 
Hon$ és Sápi társaságában a 
2-6. helyen végzett. Meghívták 
a dönt!be. 1973-ban mesteri 
címet szerzett. 
  A f!iskolai évek után 
rövid dunaújvárosi kitér!-
vel 1979-ben én csábítot-
tam Zalaegerszegre, az akkor 
még ZTE színeiben szerepl! 
NB I-es csapathoz. Hamar 
gyökeret eresztett az egyre fej-
l!d! városban. Könnyen be-
illeszkedett a klub életébe. A 
megbízhatóság volt a védjegye: 

a 41 év során csupán egy-két 
alkalommal hiányzott csapat-
bajnoki mérk!zésekr!l.
  Aktív sakkozóként kez-
detben sokat versenyzett. 
1982-ben FIDE-mesteri címet 
szerzett. 1986-ban lett nem-
zetközi mester. Természetesen 
oszlopos tagja volt a hatszo-
ros magyar bajnok egerszegi 
sakkcsapatnak, amellyel még 
négy ezüst- és egy bronzér-
met is szerzett a magyar csb-n. 
Legnagyobb egyéni sikerét St. 
Ingbergben érte el, egy nagyon 
er!s openen 1. helyezett lett. 
  Szerette és magas színvo-
nalon játszotta a stratégiailag 
jól megalapozott partikat, a 
„beáldozzuk és majd lesz va-
lahogyan” megközelítés távol 
állt t!le. Elemzéseiben min-
dig a tökéletesre törekedett, 
ha valamiben hitt, nem volt 
könny" meggy!zni annak el-
lenkez!jér!l.
  A versenyzés mellett pár-
huzamosan edz!ként is magas 
színvonalú munkát végzett. 
Tanítványai közül kiemelked! 
Horváth Ádám U20-as Euró-
pa-bajnoki aranya és nemzet-
közi nagymesteri min!sítése. 
Keze alatt megfordult több 
száz $atal sakkozó, akikkel 
szívesen töltötte délutánjait, 
estéit. Úgy kezelte !ket, mint-
ha a saját gyermekei lettek vol-
na. Rendkívüli olvasottságával 
nem lehetett versenyre kelni, 
komoly humán- és természet-
tudományi ismeretekkel ren-
delkezett, és ezt igyekezett is jó 
„tanár” módjára átadni. Igazi 
polihisztor volt.
  A sakk mellett szívsze-
relme Andrásfa volt, a kis Vas 
megyei eldugott falucska, a 
birtok, ahová csak legközeleb-
bi barátait, pályatársait hívta 
meg. Ott élte ki igazán ma-
gát: kaszált, gondozta a fákat, 
virágokat ültetett, csinosította 
a házat. S ha b!séges volt a 

termés, jutott azoknak, akiket 
a szívéhez közelebb engedett. 
Vödörszám érkezett a dió, a 
szilva, a ribizli, a virág.
  Jószív" ember volt, béké-
ben élt abban a világban, me-
lyet két kezével teremtett meg 
magának.
  Nyugodj békében, Gyu-
la, emléked meg!rizzük!

Horváth Tamás

MODERN VÉDELEM A40

Horváth Gy.–Forintos
OB I., 1979

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c4 Gyula 
1 a 6 arányban nyitott a király-
gyalogjával, itt is megragadja 
az alkalmat, hogy zárt meg-
nyitásba evezzen. 3...c5 4.d5 
b5 5.cxb5 a6 6.bxa6 ¥xa6 
Carlsen sötéttel igen gyorsan 
nyert Gelfand ellen úgy, hogy 
engedte egy lépésben meghúz-
ni az e4-et a Benk!-cselben. 
7.¥xa6 ¦xa6 8.¤f3 d6 9.0–0 
¤f6 

10.£c2! Gyula ezzel a $nom 
lépéssel kezdi meg a vezér-
szárnyi játékát. 10...0–0 
11.¤bd2!? Szokatlan, de 
nem rossz nem c3-ra fejlesz-
teni a b1 huszárt. 11...¤bd7 
12.¤c4 £a8 13.a3! Jobb 
kis lépésekkel építkezni, 
mint például sietni 13.a4-
gyel. 13...¦b8 14.¥g5 ¤b6 
15.¤fd2 h6 16.¥h4 g5 
17.¥g3 ¤h5?! Általában jó 
ötlet lecserélni világos sötét 
mez!kön mozgó futóját, de 
itt a man!ver meggyengíti 
fekete vezérszárnyát. 18.¦fe1 
¤a4?! Sötét kevésbé állna 
rosszul 18...¤xc4 19.¤xc4 
£b7 után. 19.¦ab1 ¤xg3 
20.hxg3 e6 21.dxe6! fxe6 

2020 karácsonyának másnapján a zalaeger-
szegi Szent Rafael Kórházban a koronavírus 
szöv!dményében elhunyt Horváth Gyula, a 
Z. Csuti-Hydrocomp nemzetközi mestere és 
edz!je. Tudtuk, hogy kórházba került, hogy 
önfej"en, makacsul küzd az orvosokkal a 
kór ellen, de senki nem hitte volna: ez lesz az 
utolsó játszmája. 
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22.e5! Megnyitja az utat 
az egyedül maradt király 
felé. 22...d5 23.b3 ¤b6 
24.¤d6 ¤d7 24...¦xa3-ra 
25.£g6 nyerne. 25.£g6! A 
vezér bitang er!s. 25...¤f8 
26.£f7+ ¢h7 27.a4 
27.¤f3 ¦xa3 28.£h5 ¢g8 
29.¤h2 is nyerne. 27...£a7 
28.£h5 ¢g8 29.¦bc1 
¦b4 30.¦e3 g4 30...£e7 
31.¦f3 (31.¦ce1) 31...¥xe5 
32.¤f7 ¥g7 33.¤xh6+ 
¥xh6 34.£xh6 Világos 
gy!z. 31.¤e8 Gyula sötét 
királya ellen megy. 31...¦c6 
32.¤f6+ ¥xf6 33.exf6 ¦d4 
34.¤f1 £f7 35.£xh6 Vilá-
gos két gyalog el!nyre tesz 
szert, Forintos nagymester 
szellemesen játszott a zava-
ros állásokban. 35...£h7 
36.£g5+ ¢f7 37.¦ec3 
37.f4 gyorsabb. 37...¤d7 
38.¤e3? A huszár eláll-
ja a vezér útját. Nagy kár, 
hogy ez a hiba becsúszott. 
38...£g6! 39.£h4 ¦b6? 
Ez veszt! lépés. A nagyon 
finom 39...¦c8!!-cal fekete 
játszható pozíciót érne el. 
Arra gyanakszom, hogy itt 
mind a két játékos id!zavar-
ban volt.

40.¦xc5! Erre szétesik feke-
te állása. 40...¤xc5 41.¦xc5 
¦b7 42.¦c8! e5 43.£h8! ¢e6 
44.¦c6+ ¢f7 

45.¤f5! A vezér után a huszár 
is csatlakozik a támadáshoz. 
45...¦d1+ 46.¢h2 £xf5 
47.£g7+ ¢e8 48.£g8+ Gy!-
z! nem várta meg a mattot a 
következ! lépésben, hanem 
feladta a játszmát. 1–0 

Horváth Gy.–Bánfalvi
OB I., 1981

27.fxg3!? Nem jobb, mint 
a megszokott befelé ütés, de 
a gondolat eredeti. Világos 
távoli szabadgyalogot képez-
ne. 27...¤d7 28.¢e3 ¤e5 
29.¢d4 ¤d7 30.g4! c5+ 
31.¢e3 ¥xf3 32.gxf3 fxg4 
33.fxg4 ¤e5 34.¢f4! ¤xc4? 
A debreceni levelezési nagy-
mester, aki jó mesterjelölt volt, 
ráharap a csalira. 34...¤d3+! 
után fehér nem állna jobban. 
35.¢g3 ¤xb2 36.¢h4 ¤xc4 
37.¢h5 ¤e3!! Lehet, hogy ezt 
a meglep! és er!s huszárlépést 
a játékosok nem látták, bár 
37...¤e5 38.h3 ¤f7 39.¢g6 
¤g5 40.h4 ¤f3 41.h5 ¤e5+ 
is kiharcolná a döntetlent.) 
38.h3 (38.h4 ¢d7) 38...¤d5 
egyenl!. 35.b3 ¤d6 36.¢e5! 
Ezt az er!s királylépést szerin-
tem sötét elnézte. 36...¢d7 
37.¢f6 b5 38.h4?! 38.¢g6! 
a5 39.¢xh6 b4 40.¤d1 c4 
41.bxc4 e5 42.c5! esélyes len-
ne. 38...a5? 38...c4-re 39.b4 
jöhetne, de 38...b4! 39.¤e2 

c4 40.¢g6 (40.h5 c3) 40...
a5 41.¢xh6 cxb3 42.axb3 e5 
után nem tiszta, mi lenne a 
játszma végkimenetele. 39.h5 
b4 40.¤a4 ¤e4+ 41.¢e5 
41.¢g7 ¢e7 (41...¤f2 42.g5) 
42.¢xh6 ¢f6 43.¤b6 nyer. 
41...¤f2 42.¤xc5+ ¢c6? 
42...¢e7 még adott esélyt. 
43.¢f4 ¤h3+ és sötét legalább 
ellenáll. 43.g5 A szabad h-gya-
log ereje dönt!. 43…hxg5 
44.¤xe6 ¢d7 45.¤xg5 ¢e7 
46.¢f5 ¢f8 47.¢g6 ¤d3 
48.h6 ¤f4+ 49.¢f5 ¤d5 
50.¤e4 ¢f7 51.¢g5 ¤e7 
52.¤d6+ ¢g8 53.¤c4 ¤c6 
54.¢f5 ¤d4+ 55.¢g6 ¤c6 
56.h7+ ¢h8 57.¢h6 ¤e7 
58.¤d6 1–0 Az adtabázis sze-
rint Gyula 405 partit játszott 
a különböz! neveken szerepl! 
zalaegerszegi csapatban. Eb-
b!l a nagyszámú partiból 212 
pontot gy"jtött (114 nyerés és 
242 döntetlen).

Horváth Gy.–Lovass I.
Budapest, 1982

20.£c6 Gyula szívesen cserél 
vezért, ez er!sebb, mint 20.f3 
¥e7 21.£d7, és 21.¦c7 sem 
lenne jobb 21…£xe4 mi-
att. 20...¦a7 21.¤xf6+ gxf6 
22.e4 ¢g7 22...b5 23.¦d6 

után is nehéz lenne feketé-
vel. 23.¦d6 ¦b8 23...a5 ta-
lán kicsit szívósabb. 24.£xb7 
¦axb7 25.b4 ¢g6 26.¦cc6 
Megköti fekete kezét. 26...f5 
A passzív várakozás 26...¢g7-
tel reménytelen lenne 27.a4 
¢g6 28.f4 ¢g7 29.¢f3 ¢g6 
30.f5+ miatt. 27.e5 27.¢f3 
vagy 27.exf5+ ¢xf5 28.a4 
¢e5 29.f4+ is nyerne. 27...h5 
27...b5 28.¦xa6 ¦c8 29.¦ab6 
¦xb6 30.¦xb6 ¦a8 31.¦xb5 
¦xa2 32.¢f3+– 28.¦d4?! 
28.a4 pontosabb. 28...¦h8 
28...b5! 29.¦xa6 ¦c7 adna 
némi ellenjátékot. 29.¢h3 
¦a8? Fekete nem használja ki 
az esélyét. 29...b5! 30.¦dd6 
(30.¦xa6 ¦c7) 30...¦a7 
31.¦xa6 ¦c7 A gyaloghátrá-
nya ellenére megúszhatná a 
végjátékot. 30.a4! a5? 30...
b5! 31.a5 ¦bb8 32.¦dd6 ¦c8 
31.b5 Fekete táborában van 
gyengeség, de védhet!, ugyan-
akkor a passzív állása miatt 
mégis veszve van. 31...¦h8 
31...¦bb8 32.¦dd6 ¦c8 
33.¦xb6 ¦c4 34.¦a6 ¦xa6 
bxa6! 32.¢g2 ¢g5 33.¢h3 
¦e8 34.f4+ ¢g6 35.¢h4 
¢h6 36.¦dd6 ¦eb8 37.¢h3 
¢g7 38.¢g2 ¢f8 39.h3 ¢e8 
40.¢f2 ¢f8 41.¢f3 ¢e7 
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42.g4! Gondolom, ilyen elkö-
telez!t Gyula csak a függ! után 
húzott. Kihasználja, hogy feke-
te bástyái nem tudnak besegí-
teni a királyszárny védelmébe. 
42...hxg4+ 43.hxg4 fxg4+ 
44.¢xg4 ¦g8+ 45.¢f3 ¦h8 A 
további várakozás értelmetlen: 
45...¦gb8 46.¢e4 ¢e8 47.f5 
exf5+ 48.¢xf5 ¢e7 49.¦h6 
¢e8 (49...¢d7 50.¦cf6 ¢e7 
51.¦h7 ¦f8 52.e6 nyerne.) 
50.¦h8+ ¢e7 51.¦xb8 ¦xb8 
52.¦c7+ Fekete helyzete re-
ménytelen lenne. 46.¦xb6 
¦xb6 47.¦xb6 ¦h3+ 48.¢g4 
¦a3 49.¦b7+ ¢f8 50.¢g5 
50.b6 ¦xa4 51.¦c7 ¦b4 52.b7 
¢g7 53.¢g5 ¦b2 54.f5+– 
50...¦g3+ 51.¢h5 ¦a3 
51...¦f3 52.¦a7 ¦xf4 53.¦xa5 
Világos gyalogjai sokkal köze-
lebb vannak az átváltozáshoz.

52.f5! exf5 52...¦xa4 53.f6 
¢e8 54.¦e7+ ¢f8 55.b6 ¦b4 
56.b7 és sötétnek itt a vége. 
53.¢g5 f4 53...¦xa4 54.¢f6 
¢g8 55.¦xf7 szintén könnyen 
nyerne. 54.¢f6 f3 54...¢e8 
55.b6 f3 56.¦e7+ ¢d8 57.¦xf7 
¦b3 58.¦f8+ ¢d7 59.e6+ ¢d6 
60.¦d8+ 55.¦b8# 1–0 Lovass 
valószín" az id!zavara miatt 
nézhette el a mattot.

Horváth Gy.–Ruck R.
Csapatbajnokság, 1995

23.bxa4!! A meglep! ütés 
kellemetlen percek elé állítja 
feketét. 23...¦fd8! 23...g5-re 
24.h4, míg 23...e5 24.dxe5 
¥xe5-re 25.¦d7 lenne er!s. 
24.f4 ¥e7 24...¦d7 25.¦d3 
¦ad8 26.¦hd1 g6 tarthatónak 
látszik. 25.¦d3 ¦d7 26.¦hd1 
¦ad8 27.¥b3 Gyula d5-re ját-
szik. 27...g6 28.¢e4 f5+ Ta-
lán jobb lett volna 28...¥d6-
tal vagy 28...¢g7-tel várni. Az 
utóbbira jöhetne: 29.d5 (29.
a5 ¥b4 30.a6 bxa6 31.c5) 
29...exd5+ (29...¥c5 30.a5) 
30.cxd5 cxd5+ 31.¦xd5 ¦xd5 
32.¥xd5 b6 33.¦b1 ¥c5 
34.¦b5 ¦e8+ 35.¢d3 ¥f2 
36.a5 bxa5 37.¦b7! Sötét leg-
alább sokáig szenvedne ebben 
a végjátékban. 29.gxf5 gxf5+ 
30.¢f3 ¥f6 30...¥c5!? vagy 
30...¢g7!? jobbnak t"nik.

31.d5! Világos nyitja a cent-
rumot, és fokozza a nyomást. 
Már a b7 gyalog lenyerése le-
beg a szeme el!tt. 31...¢f8 
31...cxd5 32.cxd5 b6 (32...e5 
33.d6+ gy!zne.) 33.¦e3 exd5 
34.¥c2 se kellemes feketének. 
32.a5 32.¦e3 exd5 33.cxd5 
cxd5 34.¦e6 ¦d6 35.¦xd6 
¦xd6 36.¥c2 32...cxd5 
33.cxd5 exd5? 33...e5 34.fxe5 
¥xe5 35.¦e3 ¥d6 36.¦g1 ¦c7 
(36...¥c5? 37.d6 nyer.) 37.h4 
Fehér jobban állna, de nem fö-
lényes. 34.¦xd5 ¦xd5 

35.¦xd5! Jól látja, hogy az 
ellenkez! szín" futók elle-
nére világos könnyen nyer. 
35...¦a8 Robi csak átmene-
tileg tudja elkerülni a vezér-
cserét. Az egyszer"sítés simán 
veszít. 35...¦xd5 36.¥xd5 
¥d8 (36...¢g7 37.¥xb7 ¥d4 
38.a6 ¢g6 39.¥c8 és világos 
hamarosan vagy az f5 gyalo-
got, vagy a futót vadássza le.) 
37.¥xb7 ¥xa5 38.¥c8 ¢e7 
39.¥xf5 h6 40.¢e4 A legjobb 
programok szerint világos 
gy!z. 36.¦xf5 ¢g7 37.¦b5 
¦a7 37...¢g6-ra 38.¥d5 
a legmeggy!z!bb. 38.¥d5 
¥c3 39.¦xb7+ Mivel a vilá-
gos gyalogok messze vannak 
egymástól, könny" a nyerés. 
39...¦xb7 40.¥xb7 ¥xa5 
41.¢e4 ¢f6 42.¥c8 ¥d2 
43.a4 ¢e7 44.¢e5 h5 45.f5 
¥c3+ 

46.¢d5 Fehér király az 
a-gyalog megsegítésére in-
dul. 46...¢d8 47.¥e6 ¢e7 
48.¢c5 h4 49.¢c4 ¥e1 
50.¢b5 ¢d6 51.a5 ¥f2 
52.¢a6 ¢c6 53.f6 1–0 Szép 
és nagy nyúzás volt egy er!s és 
szívós $atal tehetség ellen. 

Horváth Gy.–Kiss P.
Salgótarján, 1998

27…£d6 Pali kikényszeríti a 
vezércserét. A legtöbb ember 

így tenne, a szerz!t is beleért-
ve. Pedig er!sebb a bástyákat 
cserélni, mert akkor ha világos 
tolja a gyalogjait, sötétnek jó 
esélye van az örökös sakkra. 
A legjobb a futók cseréje len-
ne, de arra nincs reális esély. 
28.£xd6 ¦xd6 29.¥a4 ¦a6 
30.¦b4 ¥d6 31.¦d4 ¦b6 
32.¦d5! ¢f8 33.¢g2 ¢e7 
Érdekes lenne 33...f5 is. 34.h3 
h5 35.f4 ¢e7 Nehéz meg-
mondani, hogyan tud világos 
hatásosan el!re menni. De 
sötét úgy dönt, hogy nem 
mozdítja a gyalogjait. 34.¦a5 
¦b7 35.¥c6 ¦c7 36.¦a6 
¥c5 37.¥d5 ¦d7 38.e4! 
Gyula megkezdi a leszorítást. 
38...¦a7 39.¦c6 ¥d4 40.f4! 
¦b7 40...f6-ra 41.¦c8 igen 
kellemetlen lenne. Esetleg meg 
lehetne próbálni 40...¦d7-tel 
lecserélni a bástyákat, még ak-
kor is, ha ez egy újabb gyalog-
ba kerül. 41.¢f3 ¦d6 42.¦c7+ 
¦d7 43.¦xd7+ ¢xd7 44.¥xf7 
41.¢f3 ¦a7 42.e5 ¥g1 
43.¦f6 ¢e8 44.h4! A h-gya-
log tolása fokozza a nyomást. 
Palit megkérdeztem, a parti 
nem volt függ!. 44...¥c5 44...
h5 45.e6 fxe6 46.¦xe6+ ¢f8 
47.¦xg6 még bástyák nélkül 
is nyerne. 45.h5! ¢f8 46.¦c6 
¥e7

47.h6! A h-gyalog teljesen 
leszorítja sötétet. 47...¢e8 
48.¦c8+ ¥d8 49.¦b8 ¦c7 
50.g4 ¦a7 51.¥b3 ¦c7 
52.¢e4 ¦a7 53.f5 1–0 Fekete 
a halálos lépéskényszer miatt 
feladta. 53...¦c7-re 54.¥a4+ 
¢e7 55.f6+ jöhetne, míg 
53...¢e7-re 54.f6+ ¢e8 55.e6 
fxe6 56.¥xe6 lenne dönt!en 
er!s.

Károlyi Tibor elemzései


