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M
i újság?

Sakk és matematika
Villáminterjú Persányi Barnabással

Szívből gratulálok, Barnabás, 
a mostani áprilisi élőpontod 
meghaladja a 2400-at, sajnos 
nem sokan mondhatják ezt el 
a magyar ifi mezőnyben. Má-
jusban leszel 15 éves. Mik a 
terveid, mi szeretnél lenni?
Köszönöm szépen! A sakk-
ban célom először a nemzetkö-
zi mesteri, majd a nagymesteri 
cím elérése. Rövidtávon a tervem 
megtartani a kitűnő bizonyítvá-
nyomat iskolámban, a Toldy Fe-
renc Gimnáziumban. Míg más, 
korcsoportjukban élvonalbeli já-
tékosok sok éven keresztül rész-
ben vagy egészben magántanu-
lók, én teljes „munkaidőben” be-
járok a suliba. Hosszabb távon 
egy erős egyetemen szeretnék 
diplomázni, és minimum két ide-
gen nyelven anyanyelvi szinten 
beszélni. Még nem döntöttem 
el, hogy mi szeretnék lenni, de a 
sakk mindenképpen központi ré-
sze marad az életemnek. 
Legutóbb jól játszottál a be-
rekfürdői versenyen. Kérlek, 
beszélj a szereplésedről!
Meg vagyok elégedve az ottani 
teljesítményemmel. Veretlenül 
lettem negyedik, ami visszaiga-
zolta, hogy stabilan meg tudom 
játszani az élőpontomat. Úgy ér-
zem, hogy fél, egy pont még ma-

radt is bennem, de összeségében 
nem panaszkodom, elég erős 
mezőny volt, és a korcsoportom-
ból is több játékos indult. A napi 
két hosszú játszma nem teljesen 
ideális, de ezzel szerintem min-
den versenyző így volt.
Az olvasók közül talán nem 
mindenki tudja, hogy mate-
matikából is nagyon jó vagy. 
Megnyerted a Zrínyi matema-
tikaversenyt.
Valóban, több mint 10.000 Kár-
pát-medencei indulóból lettem 
első, de országos tehetségkutató 
matematikaversenyen is lettem 
különdíjas, országos logikaver-
senyen pedig második. 
Hogyan látod fiatalember-
ként, mennyire segíti vagy 
gátolja a matek a sakkot. Hi-
szen egy bizonyos Vachi-
er-Lagrave is matekszakon 
végzett az egyetemen...
Biztos vagyok benne, hogy a sakk 
és a matematikai képességek 
kölcsönösen erősítik egymást. 
Nekem mindkettő megy, de nem 
biztos, hogy a matek irányában fo-
gok továbbtanulni, mivel sok más 
tárgy is érdekel. Kedvencem pél-
dául a történelem és a retorika.
A hazai korcsoportos bajnok-
ságokon is remek eredmé-
nyeid voltak (és bizonyára 
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lesznek), kérlek, említsd meg 
ezeket!
A többiekhez képest viszony-
lag későn kezdtem sakkozni, kb. 
3 év hátrányom volt a korosztá-
lyommal szemben. Mivel ezt elég 
gyorsan behoztam, a korcsopor-
tos bajnokságokon és a diáko-
limpiákon is jól szerepeltem, de 
ezek mellett inkább a rapid és 
blitz egyéni Európa-bajnoki cí-
meimet, a rapid Európa-bajno-
ki bronzérmemet és az Euró-
pai Uniós bajnokságokon elért 
aranyérmeimet emelném ki. A 
tavalyi nagyváradi blitz Euró-
pa-bajnoki aranyérem különö-
sen kedves nekem, mivel az en-
gem is meglepett egy kicsit. Azt 
tapasztaltam, hogy ezeken a 
nemzetközi versenyeken bőven 
vannak élőpontjaiknál erősebben 
játszó játékosok, ezért örültem, 
hogy gyors játékban is sikerült 
bizonyítanom. 
Néhány éve jártál a Maróczy 
Géza Központi Sakkiskolába. 
Mit tanultál ott?
Egy évig jártam Mátraházára, fő-
leg az elemzéseket, az állandó és 
a meghívott nagymesterek előa-
dásait és a rendszeres snellver-
senyeket szerettem. A mátrai ki-
rándulások és a focibajnokságok 
is a kedvenceim voltak.
Mire tippelsz, maximálisan 
mekkora élőpontot érhetsz el 
majd a sakkban?
Szerintem el fogom érni a nagy-
mesteri címet, de nem tudom 
még, hogy milyen élőpontszám-
mal és mikor. Aztán majd meg-
látjuk, hogyan tovább.
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