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Sachová i zpěvná Budapešť
t/1/'1/11 Maďarský velmistr Lajos Portisch oslavil minulý týden osmdesátiny
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PAVEL MATOCHA

Kdysi Sovětský svaz, dnes
Rusko a Ukrajina, a také
Čína, Indie a Spojené stá

ty jsou šachovými velmocemi.
Většina z nich jsou velmocemi
i v politickém smyslu a vzhledem
k jejich velikosti nikoho moc ne
překvapí, že dominují i šachu.
Přesto pro mě jsou šachovými
ráji tři jiné a mnohem menší
země.

První je Annénie, kde jsou ša
choví velmistři populární stejně

jako II nás hokejisté po Naganu
a která má dva své potomky mezi
šestnáctkou mistrů světa šachové
historie.

Druhý Island. země s největši

hustotou velmistrů na tisíc obyva
tel a země, která poskytla azyl
psyclůckynemocnému stárnoucí
mu Bobbymu Fischerovi, když
ho Američanéchtěli zavřítdo vě

zení.
A třetí zemí šachu zaslíbenou

je Maďarsko, v jehož hlaýnim
městě žila nejen nejlepší šachist
ka všech dob Judita Polgárová,

ale také slavný šachista a bonvi
ván Andor Lilienthal či kde se
pár let skrýval i již zmíněný

Bobby Fischer.
A v Budapeští stále dosud žije

jeden z nejlepšich šachistů druhé'
poloviny dvacátého století, sed
minásobný účastník turnajů kan
didátů mistrovství světa Lajos
Portisch, který minulý týden osla
vil 80. narozeniny.

ŠACHY~

Kdyžjsme před desetí lety při

pomínali sté výročí prvního me~

zinárodního turnaje v českých

zeIIÚch a uspořádali v hotelu
Carlsbad Plaza nejsilnějiobsaze
ný šachový turnaj v dějinách čes

kých zemi, byli tam Lajos Por
tisch a Andor Lilienthal jako
čestní hosté. Portisch tehdy se
dmdesátiletý, Lilienthal devade
sátišestiletý a oba stále noblesní.
Před slavnostIÚm zakončením

turnaje za mnou přišel velmistr
Portisch, že by účastníkům rád
zazpíval. Mocným hlasem před-

nesl dvě operní árie. Lajos Por~

tisch se totiž v mládí kromě

šachu věnoval i zpěvu a hře na
housle. Přestože i v hudbě vyni
kal, královská hra nakonec do
stala přednost.

Hrál na dvanácti mezipásmo
vých turnajích v řadě, dvacetkrát
reprezentoval Maďarko na šacho
vých olympiádách a pomohl mu
vyhrát jednu zlatou, tři střibmé

a dvě bronzové medaile. Přestože

zároveň vyhrál i řadu individuál
ních mezinárodních turnajů (na
příklad Sarajevo 1963, Wijk aan
Zee 1972 či Las Palmas 1972), ne
byl nikdy považován za zvláště ta
lentovaného šacrnstu. Spíše za ex
trémně pracovitého a herně nud
ného. Chtěl bych mittak málo ša
chového talentu jako on a předvá

dět tak nudné šachy... Posuďte

sanů.

PORTISCH-ORAVEC
Szombathely 19SZ
l.e4 eS Z.Jf3 Je6 3.d4 exd4
4.Jxd4 e6 S.Je3 a6 6.SeZ SeS
7.Se3 Df6? Černý sice potřetí na
padá bílého jezdce na d4, ale do-

voluje mu krásnou malou kombi
naCÍ.

8.Jxe6! Jezdce nelze sebrat,
protože visí střelec na cS a černý

by zůstal bez pěšce.

B•••Sxe3 9.Je7+ KdB 10.fxe3
a černý se může vzdát, protože
jezdce na c7 nemůže vzít kvůli vi
dličce 1O...Kxc7? 11.Jd5+.

o patnáct let později na mezi
pásmovém turnaji v Sousse hyl
obětí hezké Portischovy kombina
ce český velnůstrLubolIÚr Kavá
lek.

KAVÁLEK-PORTISCH
Soussel967

ZB•••DdZ!! Z9.Jxh6+ Dámu si
bílý vzít nemohl, protože by do
stal mat věží na první řadě

29.Vxd2?? Vel#.
Z9•••KfB 30.vtl Vel a bílý

se může vzdát, protože buď

po 31.f3 dojde k výměně těž

kých figur a černý snadno vy
hraje koncovku střelce pro
ti jezdci s pěšcovou převa

hou na dámském křídle. anebo
po 31.Dg4 ztrati bílý jezdce na
h6.

---- .
boru. totiž má být věnován
tor též anglické hudbě. Kl
Handelova Mesiáše, kte
jsme v minulých letech již
šet mohli, nabízi Collegiur
koncert ze skladeb Henryho
cella, Williama Byrda, J
Blowa a Thomase Tomk
V nabídce nesmějí chyběl)

vé, jubilujid Claudio Monll
di, zastoupený koncertem s
venýmzjebo sbírky Selvan
le e spirituale. i daleko I

známý Leonardo Leo, j
dvojsborové Dixit Dominu
zní na silvestrovském koo
v nov.odobé světové prerr
Maddalena ai piedi di C
oratorium Antonia Caldax;
tvořit jakýsi komorní Pf(
k Handelovu Mesiáši.

Koncert věnovaný mot
bude teritoriálně něml

i když Grand motet Deus jl
um tuum Georga Philippa
Manna byl komponován pl
fií a II Georga Friedricha H
la můžeme spekulovat, z
představitelem hudby něm

italské či anglické. Dvě ze
zachovaných a tradičně JI
nu Sebastianu Bachovi př
vaných motet koncert uza,

Příští ročník lze stejně,

interpretovat jako ročník ~

nejen národů. Čtyři ze ~

koncertů totiž budou bez S

a zpěv obstará výtečné Ce
um Vocale 1704. Jde už c
né, správně si vybrat.


