
Marbhsháinn Legall  
(ón ficheallaí ón bhFrainc: Legall De Kermeur  

1. e4   e5,  

2.D-f3  d6,  

3.D-c3  E-g4, (Léaráid 1) 
 

Tá cluiche maith á imirt ag Bán anseo, ag tógáil amach 

na bpíosaí chomh tapaidh agus is féidir. Tá na Ridirí 

tógtha amach cheanna; tá sin iontach. 

Ridirí roimh Easpaig mar a dúirt an fear feasa! 

 Ar an lámh eile, níl amuigh ag Dubh ach dhá chei-

thearnach agus Easpag amháin. Ní tubaiste go hiomlán é 

seo ach ba chór do Dhubh cúpla Ridire a tógáil amach. 
 

4.E-c4  g6, (Léaráid 2) 
 

Tógann Bán amach Easpag. Anois tá trí phíosa amuigh ag 

obair ag Bán agus níl ach píosa amháin amuigh ag Dubh. 

Tá an ceart ag Bán na píosaí a thógáil amach agus go 

háirithe na Ridirí ar dtús.  
 

5.Dxe (léaráid 3)    ExB (yum, yum! Nó b'fhéidir 

nach ea!)  
 

Anseo, chuir Bán a lámh ar an Ridire de thimpiste, Is é 

ceann de na rialacha i bhficheall ná “má chuireann tú 

méar ar phíosa caithfidh tú an píosa sin a 

bhogadh” (riail Píosa Corraithe, leath. 54) Smaoinigh sé 

ar feadh tamaill bhig agus ansin thóg sé an Ceithear-

nach ar e5. 

 Níor smaoinigh Dubh ar chor ar bith anseo, rud 

nach inmholta i bhficheall toisc gur dream glic iad 

ficheallaithe! 

Itheann Dubh an Bhanríon. “Béile deas”, a dúirt sé leis 

féin, gan smaoineamh gceart! An bhfeiceann tú cad atá 

in intinn Bháin? 
 

6.   Exf+  R-e7,  
Tógann an tEaspag Bán an Ceithearnach ar f7. 

Cuireann an tEaspag Bán ionsaí ar an Rí Dubh agus 

caithfidh a shoilse gluaiseacht. Níl ach cearnóg amháin 

ar fáil don Rí Dubh bocht. Caithfidh sé bogadh chuig e7. 
 

7.   D-d5++  Marbhsháinn! Nach deas é! 
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Tapaigh 
Ainm: 
 

Rang: 
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Seo marbhsháinn tapaigh eile. 

Marbhsháinn Scoláire 
Mar is gnách arís tosaíonn Bán. 

1. e4 e5 

2.E-c4,  D-c6 

3.B-f3,  E-c5?? 

Botún, botún 

mór, ó Dhubh!

  

 

… An bhfeiceann tú an Mharbhsháinn? 

MARBHSHÁINN TAPAIDH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marbhsháinn Amadáin 
Seo an mharbhsháinn is tapúla i bhficheall. 

Mar is gnách tosaíonn Bán. 

1. f3 e5 

2. g4  

… An bhfeiceann tú an Mharbhsháinn? 

3. … B-h4++ Marbhsháinn 

4. Bxf++ Marbhsháinn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seo marbhsháinn iontach cliste ó fhicheallaí 

éirimiúil darbh ainm Richard Reti.  

Reti: Bán. 

 

1. Tá ocht mbeart déanta go dtí seo agus 

ansin tháinig inspioráid chuig Reti!  

 

An bhfeiceann tú an marbhsháinn? 

 

2. Tosaíonn Reti le híobairt iontach Ban-

ríona:    B-d8+ 

 

3. Níl aon rogha ag Dubh, caithfidh sé an 

Bhanríon a thógáil: RxB 

 

4. Sáinn dhúbailte ó Bhán: E-g5+,           

(Eg5+ agus Cd1+) 

 

5. Caithfidh Dubh an Rí a bhogadh go c7. 

 

.............an fheiceann tú é? 

 

 

 

6. E-d8++ marbhsháinn! 
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Marbhsháinn Reti 


