
Néhány tündérbáb

A tündérbábok tartománya  Tündérország dzsungelének egyik  legáthatolhatatlanabb, 
gyakorlatilag feltérképezhetetlen része. Itt élnek, mozognak, keletkeznek és elhalnak mind-
azok a bábok, amelyek menetmódjukban vagy a rájuk ruházott különleges tulajdonságok foly-
tán különböznek a sakkjáték hagyományos bábjaitól.

A tündérbábok képzésének legismertebb és talán legrégibb módja a menetmód meg-
változtatása. Meg lehet változtatni egy ismert báb menetmódját, lehet teljesen új módon lépő 
bábokat kitalálni vagy hibrid bábot szerkeszteni, azaz több ismert báb menetmódját egyetlen 
bábba összevonni.

A továbbiakban a bakugró bábok menetmódját és alkalmazásuk lehetőségeit vizsgál-
juk meg.

Bakugró bábok
A bakugró báb olyan báb, amelyik csak akkor tud lépni, ha átugorhat egy – saját vagy 

ellenséges – bábot, vagyis számára az üres vonal áthághatatlan akadály.
Ezeket a bábokat két nagy csoportra oszthatjuk: 1. Hagyományos bakugró bábok, 2. 

Kínai bábok és rokonaik.
1. Hagyományos bakugró bábok:
1.1. A szöcske, a vezérvonalakon mozgó bakugró báb,  amely közvetlenül az átugrott 

báb („bak”) utáni  mezőre érkezik,  ha az üres, ha pedig ellenséges báb áll  rajta,  azt  kiüti. 
Változatlan körülmények esetén általában nem tud eredeti  helyére  visszatérni  a következő 
lépésben

1.1.1. Alfajai a  bástyaszöcske,  amely bástyavonalakon, a  futószöcske, amely futóvo-
nalakon  és  a  táltosszöcske,  amely  táltosvonalakon  mozog  és  közvetlenül  a  bak  után  levő 
táltosmezőre érkezik.

(Táltosvonal a táltos egy irányba eső huszárlépésekből álló hatásvonala. Táltosmező a 
táltosvonal valamelyik mezeje.)

1.1.2. Antiformája az ellenszöcske (antiszöcske), amely csak közvetlenül a „bak” előtti 
mezőről indulhat, és a bak után addig haladhat, amíg akadályba nem ütközik.

1.2. Ritkán előforduló különleges szöcskefajták:
1.2.1. A halmaszöcske, amely egymás után több bakot is átugorhat.
1.2.2. A  duplaszöcske,  amely kettős szöcskeugrást tesz és az első bak után irányt is 

változtathat vagy visszatérhet a kiindulási mezejére, ütni viszont csak a második bak utáni 
mezőre érkezve tud.

1.3. Az oroszlán, a vezérvonalakon mozgó bakugró báb, amely a bak elől bárhonnan 
indulhat, és a bak után addig haladhat, amíg akadályba nem ütközik.

1.3.1. Alfajai a bástyaoroszlán, amely bástyavonalakon, a futóoroszlán, amely futóvo-
nalakon és a táltosoroszlán, amely táltosvonalakon mozog. 

1.4. A  sáska  a bakugró bábok különleges rendhagyó fajtája, amely csak ellenséges 
bábot ugorhat át, s azt egyúttal ki is üti, feltéve, hogy a kiütendő báb utáni mező üres, vagyis 
csak akkor tud lépni, ha egyúttal üthet is. A sáska által adott sakkot úgy is lehet védeni, hogy 
egy bábbal a vonalon közvetlenül a megtámadott király után levő mezőre lépünk. Az ide lépő 
bábbal ezután nem lehet ellépni, „sáskakötésben” van.

Léteznek még több bábból álló akadály fölött is átrepülő tündérbábok, de ezeket már 
nem sorolhatjuk a hagyományos bakugró bábok közé.

2.  Kínai  bábok:  azonos  elvek  alapján  megváltoztatott  menetmódú  bábok  (tisztek) 
csoportja. A kínai bábok ütés nélkül úgy lépnek, mint a hasonló közönséges bábok, de ütni 
csak bakugró bábként tudnak, vagyis tulajdonképpen csak félig tekinthetők bakugró bábok-
nak. A mao (kínai huszár) és a maotáltos nem (bak)ugró báb. A király és a gyalogok nem 
lehetnek kínai bábok.
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Ezeket a bábokat a kínai sakkból kiindulva P. Seyfert  „fedezte fel” 1936-ban, de a 
gyakorlatba igazán csak T. R. Dawson vezette be. Az olyan feladványt, amelyben a királyon 
és a gyalogokon kívül csak kínai bábok szerepelnek nevezik kínai feladványnak is. 

2.1.1. Leo: olyan vezér, amely ütés esetén oroszlánként viselkedik.
2.1.2. Pao: olyan bástya, amely ütés esetén bástyaoroszlánként viselkedik.
2.1.3. Vao: olyan futó, amely ütés esetén futóoroszlánként viselkedik.
2.1.4.  Mao: vonalbábként  viselkedő  huszár,  amelynek  lépése  két  részből  tevődik 

össze, egy mező oldalirányban és utána egy mező átlós irányban távolodva, és amelynek az 
oldalirányú mezőn vonalat lehet zárni.

2.2. És rokonaik:
2.2.1. Moa: a mao ellentéte. Lépése két részből tevődik össze, egy mező átlós irányban 

és utána egy mező oldalirányban távolodva, és az átlós irányú mezőn vonalat lehet neki zárni. 
Nem tartozik a kínai bábok közé.

Egyes kínai bábokat  még tovább tündéresítettek:
2.2.2.  Maotáltos:  olyan összetett  lépésű kínai vonalbáb, amelynek lépése több egy-

irányú mao-lépésből áll, és amelynek bármely útjába eső mezőn vonalat lehet zárni.
2.2.3.  Nao (kinai  táltos): úgy lép  mint  a  hagyományos  táltos,  de  ütni  csak  „kínai 

módra” tud, bak átugrása után. Nem tévesztendő össze a maotáltossal.

A bakugró bábok felhasználásának sajátosságai
Először  megnézzük  a  hagyományos  bakugró  bábok  felhasználásának  lehetőségeit, 

majd áttérünk a kínai bábokra.
3. Magyarázatok:
3.1.  Antiüteg: hosszú lépésű bakugró báb sakkot  ad az ellenséges  királynak annak 

következtében, hogy a közöttük lévő üres vonalra saját báb lépett.
3.2. Sakkok: a király sakkban van, ha közte és az ellenséges bakugró (kínai) báb között 

saját vagy ellenséges báb (bak) áll:
a) Saját báb önsakk miatt nem léphet a királya és az ellenséges bakugró (kínai) báb 

közötti üres vonalra.
b) A kinai bábok úgy tudnak sakkot adni, ha 
b1) az azonos vonalon álló ellenséges király és másik (ellenséges vagy saját) bábnak a 

királlyal ellentétes oldalán a vonalra lépnek;
b2) a köztük és az ellenséges király közötti üres vonalra rálép egy másik saját báb.
c) A sakkot a király ellépésén kívül úgy is lehet védeni, ha
c1) a saját király és a sakkot egyetlen, a királlyal azonos színű bábon (bakon) keresztül 

adó ellenséges báb közötti vonalról a saját báb ellép;
c2)  bármilyen  színű  bak  esetén  a  védekező  fél  még  egy  bábbal  rálép  a  sakkadás 

vonalára;
c3) a védekező fél leüti a sakkot adó ellenséges bábot; az ellenséges bakot leütni nem 

lehet, mert akkor a helyére kerülő saját báb tart bakot a sakkot adó bábnak;
c4) egy antiütegből ellépő és az antiüteg bábjai által az egyik vonalon saját bábon, a 

másik vonalon pedig a védekező fél bábján keresztül adott kettős sakkot a király ellépésén 
kívül úgy is lehet védeni, ha a védekező fél bábja ellép az antiüteg egyik vonaláról és belép 
második bábnak az antiüteg másik vonalára.

3.3. A  mao nem  bakugró  báb,  hanem  a  közönséges  sakk  egyetlen  ugróbábjából 
képezett  sajátos  vonalbáb,  amely  a  huszárral  elérhető  mezőkre  tud  lépni,  de  nem  mint 
ugróbáb. Az a1 mezőn álló mao tehát b3-ra és c2-re tud lépni, a2-n illetve b1-en keresztül, ha 
ezek a mezők üresek. Ha például a2-n saját vagy ellenséges báb áll, a b3 mező elérhetetlen 
számára, ha viszont a b2 mező nem üres, akkor el tud ugyan menni b3-ra, de onnan már nem 
léphet vissza a1-re.
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3.4. A moa nem tartozik a kínai bábok közé, csak a mao menetmódjának megfordítá-
sával keletkezett antiforma, és a felhasználhatósága is ehhez igazodik.

3.5. A  maotáltos  nem  bakugró  báb,  hanem  a  mao  menetmódjának  megtöbb-
szörözésével előállított, sajátos menetmódú, hosszú lépésű báb, és felhasználási lehetőségei is 
ehhez igazodnak. Elég ritkán fordul elő.

3.6. Jobban illeszkedik a kínai bábok közé a táltos kínai módra való átalakításával 
megteremtett nao (kínai táltos), amely ugyanolyan módon használható fel, mint a többi kínai 
báb, legfeljebb különleges menetmódja miatt nagyobb odafigyelést kíván.

A bakugró bábok közül csak a szöcskének van  állandó ábrajele (sq,S), a többi bábot 
valamelyik hagyományos báb bizonyos szöggel elfordított ábrajele jelöli, ezért az ábra alatt 
mindig meg kell adni a jelek értelmezését. A továbbiakban megadom az egyes bakugró bábok 
magyar betűjelzését és a leggyakrabban használt ábrajelét.

Szöcske:  Sz,  sq,  S;  bástyaszöcske:  BSz,  o,O;  futószöcske:  FSz,  b,B; 
táltosszöcske:  TSz;  ellenszöcske:  ESz;  oroszlán:  O,  vx,W;  bástyaoroszlán:  BO,  z,Z; 
futóoroszlán: FO,  m,M; táltosoroszlán: TO; sáska: S; leo: LEO,  uv,U; pao: PAO,  y,  Y; 
vao: VAO, l,L; mao: MAO, g,G; moa: MOA, h,H; maotáltos: MT; nao (kínai táltos): 
NAO.

   B1                                                 B2                                                    B3
       Yves Cheylan                              Kari Valtonen                              Václav  Kotešovec
Wola Gulowska 1995.                      Springaren 1999.                                Phénix 1997.
             IV. díj                                                                                                    III. díj 

                                   
#2                        11+13               h#2       2.1.1.1.       6+4                   h#2       4.1.1.1.     9+12
sq, S = szöcske                          A) az ábra, B)Ce6→b7,                  sq, S = szöcske
                                                    C)Sb8→d8 | S = szöcske                            

               B4                                                    B5                                            B6
       Juraj Lőrinc                              Václav  Kotešovec                             Juraj Lőrinc   
V. Bunka-60 Jubíleumi               V. Bunka-60 Jubíleumi                 Variant Chess 1997-98.
       Verseny 1997.                              Verseny 1997.                                    I. díj
              II. díj                                              I. díj                                              

                                
h#3    3.1.1.1.1.1.   9+8               h#2        3.1.1.1.    5+12                 h#3     A) az ábra   5+12
sq, S = szöcske                          sq, S = szöcske                            B) Sg4 | sq, S = szöcske

3



Megoldások
B1 - Yves Cheylan:  1. ...  Se5 2.  sqe6#; 1. ... e5 2. fxe6 e.p.#; 1.  fc7? [2.  cf4#] 1. ... 
Sd6!;  1.  sqh5!  [2.  cf4#]  1.  ...  Se5  2.  f6#  (2.  fxg6?),  1.  ...  e5  2.fxg6# (2.  f6?),  1.  ... 
Sf6/Sf8 2.sqa8#, 1. ... Cc5+ 2. txc5#.
B2 - Kari Valtonen: A) I. 1. Kc3 cb3 (A) 2. Sb2 cd5# (B); II. 1. Ke5 cf5 (C) 2. Sf4 
cd7# (D); B) I. Cd6 cd5 (B) 2. Se5 cb3# (A), II. 1. Sb6 ca4 (E) 2. Se3 cc6# (F); C) 
I. Sf6 cd7 (D) 2. Sc3 cf5# (C), II. 1. Kc3 cc6 (F) 2. Sd2 ca4# (E).
B3 - Václav Kotešovec: I. 1. Sb7 cc3 2. Se4 cb5#, II. 1. Fxd5 cxc5 2. Fe4+ ce6#, 
III. 1. Txf4 cd2 2. Te4 cf3#, IV. 1. Cc3 cxg3 2. Ce4 ce2#.
B4 - Juraj Lőrinc: I. 1. Kf4 sqd5 (A) 2. Ce3 sqe7 (B) 3. Cg4 sqd6# (C); II. 1. Kf5 sqe7 
(B) 2. Fh5 sqd6 (C) 3. g4 sqd5# (A); III. 1. Kg5 sqd6 (C) 2. Sg1 sqd5 (A) 3. Sg4 sqe7# 
(B). A világos lépések ciklusa.
B5 - Václav Kotešovec:  I. 1.  Sxg4 sqd7 2.  Se2 sqg4 3.  Sb5 sqe6#; II. 1.  Sh3 sqd3 2. 
Sf1 sqh3 3. Sb5 sqf3#; III. 1. Sa6 sqb8 2. Sd3 sqxe8 3. Sb5 sqc8#. A világos és a sötét 
szöcskék helycseréje.
B6 - Juraj Lőrinc: A) 1. Df5 sqb3 2. Sg6 sqe1 3. Fg4 sqh6#; B) 1. S4e4 sqe7 2. She2 
sqf7 3. Tg4 sqf1#.

               B7                                               B8                                                    B9
       Unto Heinonen                        Václav  Kotešovec                         Václav  Kotešovec
   Probleemblad 1997.                   The Problemist 1998.                    Sachová skladba 2000.
          2. dicséret                                   8. elismerés                                         I-II. díj

                                 
h#3   3.1.1.1.1.1.   4+14               h#4        3.1.1....      3+3                 h#4         3.1.1...      3+3
sq, S = szöcske                          sq, S = szöcske                             sq = szöcske

               B10                                               B11                                                B12
M. Caillaud, J.Rotenberg,                  FranzPachl &                                  Klaus Wenda
          C. Poisson                              Markus Manhart                             StrateGems 1999.
 Wola Gulowska 1996.                   Die Schwalbe 1998                                   II. díj
              II. díj                                            IV. díj

                                 
s#2                       11+7                 sh#5   A) az ábra    9+8                 ss#15                     11+6
sq = szöcske                              B) sqd4→f8    C) sqd4→b3            sq, S = szöcske 
                                                      sq = szöcske
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Megoldások
B7 – Unto Heinonen:  I. 1. e2  sqb6 2.  Cb8 sqc6 3. bxc6 sqa8#; II. 1. d1S sqe8 2.  Sd6 
sqd4 3. exd4 sqd3#; III. 1. Cg8 sqf6 2. Dc6 sqe6 3. fxe6 sqf7#.
B8 - Václav Kotešovec: I. 1. Dh6 ce5 2. Sd4 cc6 3. De6 sqe7 4. Sd6 cb4#; II. 1. Dh4 
ca3 2. De7 sqe8 3. Kd6 rd4 4. Sd7 cb5#; III. 1. De4+ rd2 2. Kd4 rd1 3. Kd3 sqe5 
4. Sd4 cb2#.
B9 - Václav Kotešovec: I. 1. Tb1 sqf6 2. Dc1 re4 3. Dh1 rf3 4. Tg1 sqf2#; II. 1. Dc2 
g3 2. Kh3 sqf6 3. Dh2 rf4 4. Tg2 sqf3#; III. 1. Dh3 g4 2. Kg3 sqf6 3. Kh4 rf5 4. Tg3 
sqf4#.
B10 - Michel Caillaud, Jacques Rotenberg, Christian Poisson: 1. sqa6! zz. 1. ... b1D 2. 
sqa4+ Db5#, 1. ... b1T 2. sqgd6+ Txd1#, 1. ... b1F 2. sqad6+ Fd3#, 1. ... b1C 2. sqhd6 
Cd2#, 1. ... b1S 2. sqa1 Fg2#.
B11 – Franz Pachl & Markus Manhart: A) 1. Db3 2. Kf3 3. Ke2 4. Db1 5. Df1 sqe5#; 
B) 1. Tg2 2. Kg5 3. Kg6 4. Th2 5. Thh7 sqa6#; C) 1.  Tg7 2. Ke5 3.  Kd6 4.  Tb7 5. 
Tb4 sqd4#.
B12 - Klaus Wenda: 1. a8sq 2. ra7 3. sqa6 4. ta8 5. e8sq 6. sqc6 7. d8sq 8. sqb6 9. c8sq 
10. sqgb8 11. g8sq 12. g7 13. sqg6 14. g8sq 15. h8sq+ Sh7#. Hét szöcskebevitel.

              B13                                              B14                                                 B15
   Ladislav Salai Jr &                        Michel Caillaud                            Emil Klemanič
       Emil Klemanič                         Pat a Mat 1998-99.                  P. Gvozdják-30 Jubíleumi 
Ceskoslovensky Šach 2000.              Külön dicséret                                Verseny 1995.
          4. dicséret                                                                                              I-II. díj

                                
#2                           9+6                #2                          9+11                #2                        12+11
o,O = bástyaszöcske                   vx,W = oroszlán                          z,Z = bástyaoroszlán
B = futószöcske                                                                                 m = futóoroszlán

Megoldások
B13 - Ladislav Salai Jr & Emil Klemanič: 1. fb6? zz. 1. ... Bc5 2. dxc5#, 1. ... Od5 2. 
dg6#, 1. ... Be5!; 1. f4? zz. 1. ... Bc5 2. dg6#, 1. ... Be5 2. dxe5#, 1. ... Od5!; 1. e4? zz. 
1. ... Od5 2. dxd5#, 1. ... Be5 2. dg6#, 1. ... Bc5!; 1. df5! zz. 1. ... Bc5 2. df6#, 1. ... 
Od5 2. df8#, 1. ... Be5 2. dxd7#.
B14 - Michel Caillaud: 1. ... Wh4 (a) 2. ff3# (A), 1. ... Wh8 (b) 2. cxe4# (B), 1. ... Wb2 
(c) 2.  cd3# (C), 1. ...  Wxb4 (d) 2.  fe3# (D); 1. cc6? [2. fd4#] 1. ...  Wh4 (a) 2. fe3# 
(D), 1. ... Wh8 (b) 2. cd3# (C), 1. ... Wb2 (c) 2. cxe4# (B), 1. ... Wxb4 (d) 2. ff3# (A), 
1. ... Td8!; 1. cf5! [2. fd4#] 1. ... Wh4 (a) 2. cxe4# (B), 1. ... Wh8 (b) 2. ff3# (A), 1. ... 
Wb2 (c) 2. fe3# (D), 1. ... Wxb4 (d) 2. cd3# (C), 1. ... Td8 2. cxa4#.
B15 – Emil Klemanič: 1. rf7? [2. tdxc4# (A)] 1. ... Kxd4 (a) 2. txc4# (B), 1. ... C~ 2. 
f(x)d6# (C), 1. ... Kxb4 (c) 2. fb6# (D) 1. ... Zxg8!; 1. a4! [2. tbxc4# (B)] 1. ... Kxd4 
(a) 2. fd6# (C), 1. ... C~ 2. f(x)b6# (D), 1. ... Kxb4 (c) 2. txc4# (A). 
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                B16                                               B17                                              B18
       Torsten Linss                              Klaus Wenda &                             Unto Heinonen
        Phénix 1996.                                Helmut Zajic                          Springaren 1994-95.
            II-III. díj                             The Problemist 1995.                   (Karácsonyi verseny)
                                                                                                                            I. díj

                                 
h#3   2.1.1.1.1.1.    5+5                h#2    A) az ábra   10+8                 h#2       3.1.1.1.    9+10
W = oroszlán,                                      B)fa1↔sqe7                         sq, S = szöcske,
z = bástyaoroszlán,                     sq = szöcske,                                  W = oroszlán
m = futóoroszlán                          vx, W = oroszlán  

               B19                                               B20                                                B21
    Reto Aschwanden                          Waldemar Tura                               Yves Cheylan
  The Problemist 1999.                     diagrammes 1997.                        Rex Multiplex 1985.
               I. díj                                             III. díj                                          2. dicséret

                                  
#2                        11+11                #2                         10+7                  #2                         12+7
W = oroszlán,                               z = bástyaoroszlán                         uv,U = sáska
M = futóoroszlán,                         m, M = futóoroszlán
o = bástyaszöcske                       o = bástyaszöcske                        

Megoldások
B16 - Torsten Linss: I. 1. Ke4 mc2 2. Wh2 mh7 3. Wd6 cg6#, II. 1. Kd4 zd2 2. Wf2 
zd8 3. Wf5 cd7#.
B17 - Klaus Wenda & Helmut Zajic: A) 1. Cg3+ (1.Cf6+?) cge4 2. Tf5 (2.Td3?) cf6# 
(2. ... cc3#?); B) 1. Cf6+ (1.Cg3+) cde4 2. Td3 (2.Tf5?) cc3# (2. ... cf6#?).
B18 - Unto Heinonen:  I. 1.  Sd7+  sqeb4 2.  Sb3+  sqe7#; II. 1.  Sf6+  sqbb4 2.  Shb3+ 
sqe7#; III. 1. Se6+ sqhb4 2. Sdb3+ sqe7#.
B19 - Reto Aschwanden: 1. fc5? (B) [2. ca3# (C)] 1. ... Md6 (a) 2. oc6# (A), 1. ... C~ 
(b) 2. fd3# (E), 1. ... Cd4! (c) 2. ce3# (D), 1. ... Ce1!; 1. tc6! (A) [1. fc5# (B)] 1. ... 
Md6 (A) 2. ca3# (C), 1. ... C~ (b) 2. ce3# (D), 1. ... Cd4! (c) 2. fd3# (E).
B20 - Waldemar Tura: 1. ... c6 2. cc2#, 1. ... c2 2. cc6#, 1. cf6? [2. cd5#] 1. ... c2 2. 
cf3#, 1. ... Df3 2. cc2#, 1. ... c6!; 1. cf4! [2. cd5#] 1. ... Df3 2. cc6#, 1. ... c6 2. cf3#, 
1. ... c2 2. cd3#.
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B21 - Yves Cheylan: 1. uvf4(xe5) [2. ce4#] 1. ... Ug4(xf4) 2. uvb4(xc3)#, 1. ... Ce5 2. 
uvfb4(xc4)#, 1. ... Fd4/Fxa5 2. uvb5(xc6)#, 1. ... Cd4 2. te5#, látszólagos játék: 1. ... e4 
2. uvb5(xc6)#.

               B22                                                 B23                                             B24
       Yves Cheylan                          Jean Marc Loustau                              Petko Petkov
 Thema Danicum 1985.                    feenschach 1985.                          feenschach 2000.
                                                              2. elismerés

                                 
#2                         13+9                 #2                         10+9                 h#2        3.1.1.1.      5+8
uv,U = sáska                                L = vao                                        uv = leo, y, Y = pao

              B25                                                 B26                                              B27
        Juraj Brabec                                  Torsten Linss                               Petko Petkov
 Uralszkij Problemiszt                           Phénix 1996                              feenschach 2000.
 2000.       I. díj                                         II.-III. díj

                                 
#2                         16+9                  h#3    2.1.1.1.1.1.   5+6                h#2        3.1.1.1.     6+6
sq, S = szöcske,                            y, Y = pao,                                uv = leo, y = pao,
uv = leo, y = pao                           l = vao                                       l = vao

Megoldások
B22 - Yves Cheylan:  1.  cf5! [2.  ch4#] 1. ...  U5d5(xc5) 2.  cfd4#, 1. ...  U2d5(xc4) 2. 
ced4#, 1. ... Ud2 (xe2) 2. ch6#, 1. ... Ub7 (xb6) 2. cg1#.
B23 - Jean Marc Loustau: 1. dxd7 [2.  dxe6#] 1. ...  Te7 2.  df5#, 1. ...  Tf6! 2.  cc5#, 
1. ... Td6!! 2. cg5#, 1. ... Te5!!! 2. cf6#, 1. ... Lxh8 2. dd4#, 1. ... Ce3 2. txe3#, 1. ... 
Cf4 2. cg5#.
B24 - Petko Petkov:  I. 1.  Cxg7  uvb6  (A) 2.  Ce6+  uvgc5#  (B), II. 1.  Cxg6  uvc5  (B) 2. 
Ce5+ uvga7# (C), III. 1. Fxg5 uva7 (C) 2. Fe7+ uvgb6# (A).
B25 - Juraj Brabec:  1.  yde4? [2.  sqxe3#] 1. ...  Se1  (a) 2.  sqd4#  (A), 1. ...  Sa3  (b) 2. 
uvh4# (B), 1. ... Sxa5 (c) 2. ygf5# (C), 1. ... Sc4!; 1. yd5? [2. sqxc5#] 1. ... Se1 (a) 2. 
uvh4# (B), 1. ... Sa3 (b) 2. sqd4# (A), 1. ... Sxa5 (c) 2. yxf2 (D), 1. ... Cd6!; 1. yd6! [2. 
sqexc7#] 1. ... Se1 (a) 2. ygf5# (C), 1. ... Sa3 (b) 2. yxf2 (D), 1. ... Sxa5 (c) 2. sqd4# 
(A), 1. ... Sc4 2. sqd4#, 1. ... Sxe5 2. fe5#.
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B26 - Torsten Linss: I. 1. Tc2 yc3 2. Ce7 lb3 3. Fd7 cc4#; II. 1. Fh3 lg4 2.Cc7 
yg5 3. Tc6 cf5#.
B27 - Petko Petkov: I. 1. Cxb4 (a) le8 2. Cxa5 (b) uvd7#; II. 1. C4xa5 (b) yf4 2. Fxb5 
(c) uvd4#; III. 1. Fxb5 (c) ya8 2. Cxb4 (a) uva7#.

               B28                                                B29                                               B30
    R. Aschwanden,                               Daniel Papack                            Janez Nastran & 
J.M. Loustau, M. Caillaud             Rochade Europa 1995.                     Peter Gvozdjak
         Phénix 1999.                                     II. díj                                Juraj Brabec-60 Jubíle-
            I.-II. díj                                                                                        umi Verseny 1998.
                                                                                                                          I.-V. díj 

                                 
#2                        12+10                #2                        12+10                #2                        12+16
uv, U = leo, y = pao,                  uv, U = leo, y = pao,                 uv, U = leo, y, Y = pao,
l, L = vao                                   l, L = vao, h = moa                L = vao, g,G = nao

B28 - Reto Aschwanden, Jean Marc Loustau, Michel Caillaud: 1. cf5! [2.  ce7#] 1. ... 
U~ 2.  dd3#, 1. ...  Uc6! 2.  uvd4#, 1. ...  Uc5!! 2.  cbd4#, 1. ...  Uc4!!!  2.  uvd3#, 1. ... 
Uc3!!!! 2.  dc4#, 1. ...  Uc2!!!!! 2.  ce3#, 1. ...  Txf5/Te6/Tf7 2.  d(x)e6#. Hatodik fokú 
sötét hasogatás.
B29 - Daniel Papack: 1. uvxf3! (A) [2.he3# (B)] 1. ... Tf7 (a) 2. fc4# (C), 1. ... e4 (b) 2. 
da6# (D), 1. ... Le4 (c) 2. lf5# (E) 1. ... Uxd5 2. uv2e3#; 1. .he3# ? (B) [2. fc4# (C)], 1. 
... Tf7 (a) 2. da6# (D), 1. ... e4 (b) 2. lf5# (E), 1. ... Le4 (c) 2. uvxf3# (A), 1. ... L6f7 2. 
fc2#, 1. ... Uc2/Uxf2 2. uvd5#, 1. ... Cf4!.
B30 - Janez Nastran & Peter Gvozdjak: 1. uvd3? [2.dc7# (A)] 1. ... 0-0-0 (a) 2.de7# (B), 
1. ... Kd8 (b) 2.dd7# (C), 1. ... Lb8!; 1. uvfe6? [2.de7# (B)] 1. ... 0-0-0 (a) 2.dd7# (C), 
1. ... Kd8 (b) 2.dc7# (A), 1. ... Fg7!; 1. uvbc6! [2.dd7# (C)] 1. ... 0-0-0 (a) 2.dc7# (A), 
1. ... Kd8 (b) 2.de7# (B).
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