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Béla Bácsi a Tündér... 

 

Papp Béla (1920-1988) Budapesten született 1920. április 29-

én. Felsőfokú könyvelői és könyvszakértői képesítést szerzett. A KPM 

I. Vasúti Főosztályán dolgozott, amikor arra az elhatározásra jutott, 

hogy sakkoktatóként fogja megkeresni kenyerét. 1957. szeptembe-

rében a XIII. ker. Tanács támogatásával megalakította az Angyalföldi 

Sportiskola sakkszakosztályát. Végigjárta a kerület szinte valamennyi 

iskoláját, szimultánokat adott, megkereste a sakkozni tudó tanáro-

kat, és velük összefogva toborozta a gyerekeket. Nagyszerű pedagó-

giai érzékkel és zseniális megérzéssel válogatta tanítványait. Egy évre rá a Józsefvárosban 

is megindította sakkiskoláját, és az ifjúsági csapatok hamarosan indultak a felnőtt csapat-

bajnokságban. Az eredmények minden várakozást felülmúltak. Az Angyalföldi Sportis-

kola 1958-ban a XIII. kerület II. osztályából rajtolva hat év alatt feljutott a 

legmagasabb osztályba! Az OB I.-be bejutó 18 év átlagéletkorú csapat a legfel-

sőbb osztályban is nagyszerűen szerepelt. Sajnos, a szaksajtó méltatlanul kevéssé 

értékelte azt a páratlan teljesítményt, amelyet az ASI rövid hat év alatt nyújtott. Csak ma 

láthatjuk tisztán, hogy egy ilyen ifjúsági csapat produkciója egyedülálló és megismételhe-

tetlen. 1964-ben a csapatot feloszlatták! Szomorú előhírnökeként napjaink eseményei-

nek. Papp Béla nehezen viselte el a mellőzést. Azokban az években rendült meg egész-

sége, és hosszú évekig nem volt képes új tehetséget felszínre hozni. Életének utolsó 10 

évében a Statisztika Petőfi versenyzője és edzője volt. 1986-ban kapta meg a mesteredzői 

oklevelet, kései elismeréseként edzői tevékenységének…        

(Tompa János)  

Igen, Papp Béla sakkmester, mesteredző (1920 – 1988) egy tündér volt. Egy hajlott 

hátú, ritkuló hajú (és fogú...) tüneményes ember, akiért mi, tanítványai rajongtunk. 

Pedig őrült volt. Legalábbis az átlagemberek szemében, hiszen egy napon úgy dön-

tött, hogy megbecsült, jó keresetű könyvelőből éhenkórász lesz életfogytig. Vagyis a 

gyerekek és a sakk lángoló szeretete minden "józan megfontolás" fölé kerekedett 

benne, hasznos akart lenni, nem fontos! 

Azoknak, akik nem ismerhették őt, szavak nem jeleníthetik meg az ő varázsla-

tos személyiségét. Egyetlen módon sejtheti meg mégis bárki, ki is volt ő: gondoljon 

valakire, akit nagyon szeret. Vagy nagyon tisztel. Vagy is. Hát ilyen ember volt a Bé-

la Bácsi. Aki értünk élt, s aki halálában is a szeretett sakkozó ifjakat szolgálja. Mert 

ugyan mi haszna már neki az emlékére rendezett versenyekből? Rég megkapta oda-

fenn megszolgált jutalmát. 1993-ban hoztuk létre négyen: Dr Füsthy Zsolt, Isépy Ta-

más, Kiss Gergely meg én (AA) a PB Alapítványt. Alaptőkénk nem pár millió forint, 

csak 30 000,- volt... Valójában az alapítványi "vagyon" sokáig nem növekedett. Min-

den egyes (ifjúsági) versenyünkre összetarháltunk egy még éppen elegendő summát, 

ami szerencsésen el is fogyott. A következő évben újra nulláról kezdtünk. Mint Béla 

Bácsi, mikor egy generáció felnőtt a keze alatt…            (Adorján András)      
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Az első 7 Papp Béla Emlékversenyen, illetve fesztivállá terebélyesedett eseményen 

1056-an ültek a táblákhoz. Természetesen – és örvendetes módon – sokan többször is 

„visszaestek”. Ezért mondhatjuk, hogy több mint 300 ifjú sakkozó látogatta júliuson-

ként a Sakkszövetség termeit, aminek Béla Bácsi odafent is szívből örült.  

2000-ben az Alapítvány a Magyar Sakkszövetség által júliusban Zánkán rendezett 

Papp Béla Országos Korcsoportos Ifjúsági Bajnokságot támogatta, mintegy 200 

ezer forint értékű pénzzel és jutalomkönyvekkel. Miután a 2001-ben „Nevezési díj 

nincs!” címmel meghirdetett 9. Emlékversenyen összesen 14 fiatal ült asztalhoz, az 

Alapító – a Kuratóriummal egyetértésben – azt a következtetést vonta le, hogy az if-

júsági sakkozás ebben a formában történő támogatására immár nincs igény: 3 év telt 

el Papp Béla Emlékverseny nélkül… 

Ezalatt az Alapítvány vagyona – továbbra is elsősorban az alapító felajánlásai kö-

vetkeztében – az eredeti alaptőke közel százszorosára növekedett. Az időközben 

már átalakult kuratórium úgy döntött: Nagymesterverseny formájában folytatja a 

Papp Béla Emlékversenyek sorát. Sajnos azonban a 2004-ben és 2005-ben Törökbá-

linton (a Sakkszövetség ugyanis visszavonta alapítványi hozzájárulását: nem adott 

helyet az Emlékversenynek) lezajlott I. és II. Papp Béla Nagymesterverseny min-

den szempontból méltatlan volt névadónk emlékéhez. Ezért az Alapító elfogadta a 

kuratórium lemondását. Az új kuratórium kibővítette az Alapítvány tevékenységi 

körét: Papp Béla szellemi örökségének továbbvitelével az Emlékverseny új formá-

ban – levelezési, „Fordi-sakk” rapid, stb. – történő rendezésén túlmenően százezres 

nagyságrendben támogatja a hátrányos helyzetű (vak, siket, mozgáskorlátozott) sak-

kozókat, és az ifjúsági sakkozást szolgáló irodalom kiadását is célul tűzte ki.  

Az Alapítvány alaptőkéjének megnövekedéséhez nagymértékben hozzájárult az, hogy 

a Pesti Központi Kerületi Bíróság az „Adorján kontra Magyar Sakkszövetség sze-

mélyiségi jog megsértése” perben 2002-ben hozott ítélete szerint a Sakkszövetség 

minden jogi és erkölcsi alap nélkül tiltotta el a felperest 1995. január 19-i elnökségi 

határozatával "meghatározatlan időre". (Másfél évig tartott!) Ezzel megsértette Ador-

ján személyiségi jogait, anyagi, szakmai kárt okozott, és felelős nevezett tartós egés-

zségromlásáért. A Bíróság mindösszesen 1,3 millió Ft kártérítés kifizetésére köte-

lezte a Sakkszövetséget és eltiltotta a további jogsértő magatartástól. Adorján András 

a teljes összeget a Papp Béla Alapítványra testálta. Dr Füsthy Zsolt – egy másik a 

legnagyobb magyar sakkpedagógus nevét viselő Alapítvány 4 létrehozója közül – 

minden munkadíj, ellenszolgáltatás nélkül vitte az ügyet. Ez volt az ő tiszteletre mél-

tó, értékes hozzájárulása. 

Ez a „próbaper” precedenst teremtett: ha a jövőben bárki sérelmet szenved a Sakk-

szövetségtől, bátran fordulhat jogorvoslatért az illetékes Bírósághoz! Komoly 

esélye van – mint példámból látható – igaza érvényesítésére, kártérítésre. Sok szeren-

csét!  
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Papp Béla, a zseniális tehetségkutató és sakkoktató 30 éves pályafutása alatt min-

tegy 300 tanítvánnyal foglalkozott. Mindig szél ellen, de soha föl nem adva. Elég len-

ne azok neveit felsorolni, akik nemzetközi mesterek, sőt, nagymesterek lettek közü-

lünk. GMs Faragó Iván, AA, nk.mesterek: Geszosz Pavlosz, Tompa János, Pet-

rán Pál, Szieberth Ádám, dr. Nagy Ervin. Verőci Zsuzsa is megfordult nála, 

Gombás Jutka (Száday Lászlóné) pedig női fronton ért el nagy sikereket, Nyárasdy 

Saci is vitézkedett (Nagy Ervin nem véletlenül vette el éppen őt…) csakúgy, mint 

Barcza nagymester két lánya közül Noémi. Kmetovits Erzsi is erős játékos volt, 

utóbb Tompa Laci felesége lett. 

Nincs arra most hely, hogy csak vázlatosan föl tudjuk sorolni a tanítványok eredmé-

nyeit. De valójában a „csoda”, amit Béla Bácsi művelt, elsősorban abban a má-

ig páratlan bravúrban nyilvánult meg, hogy két csupa ifi csapata közül az 

ASI (Angyalföldi Sportiskola) a legalsó osztályból minden évben eggyel föl-

jebb kerülve bejutott az OB I-be. Tettük mindezt egyetlen „idegenlégiós” nél-

kül, ósdi módon, mindig fölfejlődve a következő kategória éllovasává!! 

Az emberek folyton a titkokat kutatják. Nos, Béla Bácsi nagyon szerette a sakkot és a 

gyerekeket. Hozzá járni, őt hallgatni csodálatos élmény volt. Senkit sem áltatott biz-

tos sikerrel, profi karrierrel, csak bámulatos szakértelemmel és odaadással mu-

tatott személyes példát. Nem gondolnám, hogy akár csak egy (általa felfedezett) 

tehetség is az ő hibájából kallódott volna el. Mert persze nem dolgozott, senki helyett! 

Híven őrizzük az emlékét, és megpróbálunk méltóvá válni Hozzá. 

Már életében is rendeztünk tiszteletére egy nívós versenyt – amin az ünnepelt maga 

is játszott, és nem is rosszul! 1993-ban pedig létrehoztuk a róla elnevezett és szelle-

mét képviselő Alapítványt. Azóta 2000-rel bezárólag minden évben ifi emlékver-

senyt szerveztünk. A legutóbbi a Papp Béla Országos Korcsoportos Bajnokság volt, 

melyen 320-an játszottak! Ezután 2 nagymesterversennyel is adóztunk szelleme előtt. 

Kisebb eseményeket most nem említve, 2013-ban az Ő nevét viselte az U-20 (vagyis a 

legerősebb fiú és lány ifik) országos bajnoksága.  

Nem dicsekedhetünk viszont azzal, hogy valami sokan – akár csak csekély összeggel 

- támogattak volna minket. Nem is a pénz, a gesztus hiányzott. No persze harag 

nincs, szóval ne nyomja el senki eddig szunnyadó adakozó kedvét!  

Adorján András (alapító) 1053 Budapest, Kálvin tér 2.  

Tel/fax: (36-1) 318-62-59 E-mail: aa_ok@interware.hu 

Béla Bácsi emlékezetére – R.I.P. 

1920.ápr.9.-1988.ápr.18. 

mailto:aa_ok@interware.hu
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1989. ápr.17. 

Ma halottak napja nincsen 

Túlnanról minden pillanat üzen 

Sírotok ápolt, cifra kő fedi? 

Gazverte domb, bárki pökheti? 

 

Mit számít minden, ha 

Örök hajlékotok itten 

Hódolat övezi, pompa 

Valahány igaz-vágy szívben 

 

 

 

 

 

Édes „Béla Bácsik” sora 

Gáncsolt ember-fenségtek soha 

Meg nem szédült, el nem bukott 

Szellemetek, míg érzünk – de hisz tudod, 

  

                       TUDOD! 

 

Ragyog fénytek 

Talmit éget 

Perzsel tetvet 

Fagyos szíveket melenget 

Adorján András 

(egy tanítvány a sok-sok közül)

PAPP Béla 
 

Pacsay,L - Papp,B [E11] 

Előre - Tatabánya CSB, 01.02.1970 

1.d4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.c4 ¥b4+ 4.¥d2 

¥xd2+ 5.¤bxd2 d6 6.e4 e5!? 7.dxe5 

dxe5 8.¤xe5 £d4 9.¤d3 ¥e6 [9...¤c6 

10.e5 ¤g4 11.¤f3 £xc4 (11...£e4+ 

12.£e2 £xc4 13.h3 ¤h6÷) 12.h3 ¤h6=] 

10.¥e2 ¤c6 11.0-0 0-0-0 12.¦c1 ¤xe4 

13.¤f3 £f6 14.£a4 g5 15.¦fd1 g4 

16.¤d2 ¦xd3 17.¤xe4 [17.¥xd3 £xf2+ 

18.¢h1 ¤c5 19.£a3 ¤xd3 20.£xd3 ¦d8 

21.¤e4 £xb2 22.£e3 ¦xd1+ 23.¦xd1 

£e5 24.£h6 b6©] 17...¦xd1+ 18.¦xd1 

£xb2 19.¥d3 £e5 20.¦b1 ¦d8 21.£c2 

¤d4 22.£b2 ¤f3+ 23.gxf3 £xb2 

24.¦xb2 ¦xd3 25.fxg4 ¥xg4 26.¦d2 

¦xd2 27.¤xd2 ¢d7 28.f3 ¥f5 29.¢f2 

¢d6 30.¢e3 ¢c5 31.¤b3+ ¢xc4 

32.¤a5+ ¢b5 33.¤xb7 ¥c8 34.¤d8 

¥e6 35.a3 c5 36.f4 ¥d5 37.f5 ¢b6 

38.¢f4 ¢c7 39.¢e5 ¥b3 0-1 


