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JEGA 第４１回新春囲碁大会のお知らせ
恒例の新春囲碁大会を下のように開きます。奮って参加してください。
日時： ２０2２年１月１0 日（成人の日） 10：30～16：00
場所： 大崎囲碁クラブ （電話 ０３-３４９１-１３４９）
（JR 大崎駅下車、北改札口を出て西口へ。向かい側藤和大崎コープ４階４０５号室）
会費： ２０００円（当日お弁当を用意します） ＊年会費、寄付金も受け付けます。
出欠の連絡： メール、ファックス、電話で、堀までご返事ください。
堀泰雄 371－0825 前橋市大利根町 2－13－3

メール：hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp 電話・ファックス：027-253-2524

La 41a Novjara Go-konkurso de JEGA
Ni okazigos la 41an Go-konkurson de JEGA jene :
Dato : la 10an de januaro 2022 ekde la 10 :30 ĝis la 16:00a
Loko : Go-klubo de Oosaki (tel : 03-3491-1349)
en la ĉambro 405 en la 4a etaĝo de la apartamentaro de
Toowa-Oosaki tuj antaŭ la okcidenta elirejo de la
JR-stacidomo Oosaki en Tokio
Kotizo : 2000 enoj inkluzive de lunĉo
Se vi volas partopreni, kontaktu HoriJasuo (hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp)
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El ”Ludu Goon VII” turniro sur OGS, N-ro 2
Pri la turniro bonvole trovu artikolon enhavantan en la lasta numero 162 de tiu ĉi
informilo. Jene prezentiĝas ludo inter usonano, ludonomo gs2020, kaj mi, mori_kin, el la
5a rondo de la turniro.
Se vi havas konekton al la inter-reto, vi povas postludi la ludon ĉe jena ligilo;
https://online-go.com/game/37597376
Por analizo mi ankoraŭ uzadas
Arte-faritan Intelekton “Leela Zero”, kaj la
utiligilan programon “Lizzie”.
Kiel kutime mi, Blanko elektis la zeniton
(K10) kiel la unua meto.
En la MalSupra Dekstra angulo, post la
tuŝumeti B-32 kaj B-34, Nigro minacis la
tuŝintan ŝtonon per N-35 kaj disigis la
blankajn ŝtonojn. Mi pensis, ke la blankaj
centraj ŝtonoj estas gravaj, sed AI montras
ke pli grava estas la MalSupra MalDekstra
angulo.
Anstataŭ sinligo B-40, Leela
Zero montras maldekstran
diagramon.
Blanko devus unue tranĉi
kaj sinvivigi ĉe la angulo.
Sekve Nigro devus singardi
ĉe la grava MalSupra
MalDekstra angulo. Ankaŭ
Blanko devus forlasi la
MalSupran randon kaj okupi
la gravan punkton B-5.
Kontraŭ Nigra atako ek de
N-6, Blanko devus forte
batali kiel montrita. Sed tiu ĉi
procedo ŝajnas tro malfacila
por ni, amatoroj.
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Anstataŭ unupunkta salto
B-50 en la reala ludo, Leela
Zero montras maldekstran
diagramon.
Blanko devus forlasi la
ŝtonojn apud la MalSupra
Dekstra angulo, kaj unue
invadu
la
MalSupran
MalDekstran angulon.
La blankaj ŝtonoj apud la
MalSupra Dekstra angulo
estas tro malfortaj kaj fariĝus
objekto de Nigra atako. Do
malbone estas nur eskapi.

Ankoraŭ post la unupunkta
salto B-50 en la reala ludo,
Blanko devus forlasi la
ŝtonojn apud la MalSupra
Dekstra angulo, kaj unue
invadu
la
MalSupran
MalDekstran angulon.
Mirinde estas la kalkulita
procento por Blanka venko
plimultiĝas post la procedo,
unupunkta saluto B-50 kaj la
tra-iro N-51. (Vidu la sekvan
paĝon.)
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Kontraŭ diagonala tuŝ-meto N-63,
Blanko suben-iras kiel kutime. Sed Leela
Zero montras alian vojon kiel suba
diagramo.
Post la invado al Dekstra rando ek de
B-66, Blanko fuŝis ĉe B-78, perdante
metrajton en la procedo ĝis B-82 kaj lasi
Nigron tranĉi kiel N-83.

Blanko penis izoli nigran ŝtonaron N-91,
93, kaj 95, tamen Nigro atakas blankajn
ŝtonarojn en la MalDeklstra rando kaj en
la maldekstra parto de la MalSupra rando,
farante grandan teritorion en la
MalDekstra rando. Blanko finfine izolis la
nigran centran ŝtonaron, sed ĝi estas jam
sufiĉe forta.
La procedo anstataŭ B-64,
montrita de Leela Zero estas
tro malfacila por ni amatoroj.
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Anstataŭ B-76, la fuŝo, en la
reala ludo, eĉ se Blanko sinligis
kiel montrita en la dekstra
diagramo, nigra ŝtonaro en la
Dekstra rando povas eskapi, kaj
Blanko
havus
malmultan
ŝancon por venki.

Blanko provis ĉu Nigro fuŝus sed vane,
kaj resignis la ludon post N-175.
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Apero de go-amiko Taĵima 2

碁仇・田島さんの出現（2）
ひょんなことから 10 歳年下の田島さんという人と出会って、彼は毎週火曜日に、私
のところへ来て、囲碁の対局をすることになった。田島さんは、なんと東京芸大大学院
終了という経歴を持つ。このように恐れ多い人には、私の人生で出会ったのは初めてだ。
こんな経歴の「芸術家」で、いまは色の絵より墨絵に関心があると言って、墨絵をやっ
ているらしい。一度見に行きたいものだが、アトリエは足の踏み場もないようで、ちょ
っと不可能だ。我が家には、ひとからもらった墨が結構あり、私が「書」を書くときに
はほとんど墨汁で済ませるので、それらの墨を彼に進呈したところ、それで調子よく描
けているらしい。
こんな偉大な芸術家だが、最近ネコを飼いだした。ちょっと体が弱いネコらしいし、
ネコも成長すると、時々彼に邪険にするというのだ。そんなときには、いつも 2 時半に
は来る田島さんから、3 時過ぎになるが良いか、などと電話が来る。ネコが心配で、早
く来られないのだ。おまけに生活が昼夜逆転しているので、起床が 12 時半ごろという
から始末が悪い。
田島さんは長考である。2 時半頃から打ち始めても、終局が６時ごろになることが多
い。一局 3 時間もかけて打つのは、私は初めてで、最初はちょっと付き合えない気がし
たが、今は慣れて、私も一緒に考えている。それでも、田島さんが長考して打ち、私が
すぐ打つことが多いから、ほとんどは田島さんが考えている。いくら考えてもよいとな
ると、今まで「常識的に」
打っていた手も再考するよ
うになるので、自分として
は 2 目くらい実力が上がっ
た気がする。
田島さんは I 型糖尿病であ
る。どんな糖尿病かはよく
知らないが、腕に何かを埋
め込んでいて、それに時々
メーターを当てて、数値を
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測っている。その結果によってはインシュリンの注射を打つこともある。数値が良いと、
甘いものを食べることが出来るし、食べないと具合が悪いようなので、この日に合わせ
て、羊羹、カステラ、饅頭などの甘いものを 2 種類くらい出す。お茶もずいぶん飲む。
それでトイレも最低 2 回は行く。
対局中に飲んだり食べたり、時々ネコのピーちゃんの事や、今の政治はひどいね、な
ど囲碁とは関係ない話をする。そんなのには付き合っていられないから、適当に返事を
して、私も熟考する。そんな風にしていると、2 時間はあっという間に過ぎてしまう。
妻が時々顔を出して「まだ終わらないの」と、呆れた顔をする。田島さんは囲碁の後は
近所の知り合いの家族を連れて高崎のヨガセンターに行かなければならないので、本当
は 5 時半くらいには終わらなければいけないのだが、当然時間に間に合わず、知人から
文句を言われている。おまけに、負けた日などは、ヨガセンターで気合が入らず、指導
員から「田島さん、何考えているの。今日は『集中』が課題でしょ」などと叱られてい
る。
さて、この一か月間で、田島さんは 4 連敗である。互先で 2 敗、黒になって 2 敗、
ついに 2 子置く羽目になった。田島さんは序盤に弱く、石がすぐにへりに押し付けられ
たような形になってしまう。そしてそこからちょん切られたような石が出来、それを攻
められて逃げる一方になる。たとえそれが逃げ切れても、更にそのそばの石が危険にな
り、また攻められることになる。「こんな碁じゃあ、打つ資格がないなあ」とか言い、
田島さんの口からため息が出る。「溜息一つで 5 目減る」と私は言う。熟考の割には、
石を盤上で動かしたりするし、時には「待った」もする。何のために長考しているのか
わからない。
田島さん 4 敗の負け方は、中押し、または、並べても勝敗がはっきりしすぎているの
で途中で計算をやめる「大差」である。ヨガの知人の家には、口の悪い 3 人の家族がい
るので、田島さんがしょんぼりと玄関から入ると、「また負けたの！今度は頭を剃るの
ね」などと言われてしまう。あまり負けると、田島さんの墨絵への創作意欲を阻害する
のではないかと、心配になる。とはいえ、私もこれだけ集中すると、6 時半から始まる
第九合唱団の練習にも遅れてしまうし、練習中も、「あそこは、こう打てばよかった」
などと、碁盤が浮かんできて、練習に身が入らなくなる。寝るときも、その日の囲碁を
復習したりして、寝つきも悪くなる。しかし、田島さんとの囲碁はとても楽しいので、
もう一回来ないか、と誘っているのだが、さらなる連敗が怖いのか、「俺だって忙しい
んだ」とか偉そうなことを言って、現在では火曜日のみの対局である。
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Hazarde mi renkontis s-ron Taĵima, 70-jaran kaj komencis ludi go-on
kun li. Li finis la plej prestiĝan artan universitaton, do li estas artisto. Mi
neniam antaŭe renkontis tian grandan artiston, sed li estas infaneca. Kiam
lia kato ne fartas bone aŭ ne estas amika al li, li fariĝas tre maltrankvila.
Li venis al mia hejmo je la 2a kaj duono ĉiun mardon kaj tuj ni komencas
ludi. Li cerbumas multe, pro kio ni bezonas almenaŭ 3 horojn por fini unu
partion. Komence mi ne ŝatis lian longan pensadon, sed baldaŭ mi
alkutimiĝis lian kutimon kaj ankaŭ mi komencis longe cerbumi. Danke al tiu
kutimo mi progresis eble je du ŝtonoj. Je la 5a, mia edzino aperas kaj
demandas nin kun miro, ĉu ni ankoraŭ ne finis la unuan partion.
Ofte ni finas la partion je la 6a. Taĵima havas devon akompani siajn
konatojn loĝantajn proksime de mia domo al jogo-centro en la urbo
Takasaki. Pro lia malfruiĝo ili kritikas lin multe, sed por li go-ludo estas pli
grava. Li iras al la jogo-centro kaj praktikas jogon kun ili, sed dume li ne
povas koncentriĝi al la praktiko pro la perdita partio, tial li estas ofte
skoldita de la instruisto pro sia malkoncentriĝo.
Li suferas pro diabeto. En la brako estis muntita aparateto por mezuri
staton de la malsano. Li foje metas mezulilon ĉe tiu aparateton. Laŭ la
prognozo li mem injektas insulinon ĉe la ventro. Kiam la mezulilo permesas,
li povas manĝi dolĉaĵon, tial mi preparas por li du kukojn kaj donas teon. Li
dufoje iras al necesejo, plendante pro la ofteco.
Dum la pasinta unu monato li malvenkis 4 fojojn sinsekve. En la venonta
mardo li devos meti du ŝtonojn kiel handikapaĵon. Li ne estas lerta en la
komenca strategio. Liaj ŝtonoj ofte estas subpremataj borden, kaj eĉ se
tiu ŝtonaro sukcesas fuĝi, tiam aliaj ŝtonaroj estas en danĝero. Ofte ili
estas kaptitaj kaj mortigitaj. Tial liaj malvenkoj okazas kiel ĉuuoŝi
(rezigno plu ludi) aŭ malvenko kun granda perdo.
Kiam li, venkite, malfermas la pordon de la konatoj, lin atendas tri
konatoj, nome patro kaj du filinoj, kaj mokas lin, dirante, “Vi estas tiel
malforta kaj malkuraĝa, ke via eksa edzino forkuris al alia viro”. Aŭdante
tion, mi bedaŭras, ke mi venkis lin, kaj por ke lia artista kreemeco ne
difektiĝu, mi decidas, ke en la sekva partio mi malvenku.
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Meditoj 3
verkita de Sakurai Nobuo
60. En ĉia ajn konkurso povus akiri de la dua ĝis la deka lokoj la
virinoj, sed la unuan devus akiri la viro por pruvi sian estrecon,
kvankam virinoj protestus, ke la diro ofendus la virinon.
61. Ĉu vi vidas, ke kiel la homoj mokas la azenojn nomante “Jen la
azeno!”, tiel same la azenoj mokas la homojn nomante “Jen la homo!”
62, Ĉar ĉiu homo havas sian propran personecon, kompari sin mem
kun la aliaj ne havas la signifon, kvankam kompari sin mem pli juna kun
la nuna havas utilecon.
63. La homa naturo inklinas al la hazardludo ol la cerbo-ekspluata
ludo.
64. La forteco de la religiulo devenas de la forbalao de la memo.
65. Ordinare la homo mortas laŭ la kutimo. La homo mortas preskaŭ
ĉiukaze pro tio, ke li ne povas ne morti.
66. Silenti estas la plej facila sinteno por tiu, kiu ne havas memfidon.
67. Diablo nestas plej prefere en la
senokupa cerbo.
68. Se vi havas bonan ideon, strebu
realigi tion, ol mediti pri ĝi, kaj vi
havos pli enhavoriĉan vivon.
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69. La historio de la homaro estas la historio de la persekuto al la
aliaj.
70. Oni devas peni ne por superi aliajn sed por alporti bonon al aliaj.
71. Ĉar la homo estas saĝa animalo, li progresigis maŝinojn kaj
liberigis sin el la laboroj ŝvitigaj, sed ĉar la homo estas malsaĝa animalo,
nun li komencis labori ŝvitege pro kalkulado de mono senrilata al la
natura vivo.
72. Ju pli komplika fariĝas la socia sistemo, des pli multe da ŝanco
havas krimuloj.

Go-ekzercaro por Komencantoj (27)
La problemo 275-a

La problemo 276-a

Nigro
havas
meton.

Nigro
havas
meton.
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La solvo 275-a
Nigro povas mortigi la blankan ŝtonaron.
Fig. 1-a: Sukceso. Bona estas la procedo ekde N-1 ĝis N-5, per kiu
Nigro sufokas la blankajn ŝtonojn.
Fig. 2-a: Malsukceso. N-1 estas erara en met-ordo. Ĝis B-4 Nigro ne
povas daŭri la atakon.

Fig. 1-a

Fig. 2-a

La solvo 276-a
Nigro povas mortigi la blankan ŝtonaron.
Fig. 1-a: Sukceso. Esenca estas N-1. Kontraŭ B-2 Nigro povas detrui
la blankan okulon per N-3 kaj N-5.
Fig. 2-a: Malsukceso. Kontraŭ N-1, Blanko povas respondi ek de B-2
ĝis B-6. Alternativaj estas punkton a kaj b.

Fig. 1-a
Fig. 2-a
(cititaj el ĵurnalo “Semajna GOo” 週刊 碁 datita je la 6-a de decembro)
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Laborplano de JEGA
１．役員 Estraranoj 代表： 堀泰雄 （群馬） 書記： 森均 （滋賀）
会計： 桜井信夫 （東京） 桜井さんは、また名誉代表者。
Reprezentanto: HORI Jasuo, Sekretario: MORI HItoŝi, Kasisto: Sakurai Nobuo
２．行事 Eventoj
2022 年 1 月 10 日（成人の日）

・新年例会

大崎囲碁クラブ

Novjara kunsido: la 10an de januaro 2022
・5 月合宿 （八ヶ岳エス館）

・日本大会で 分科会をもつ

Kunsidoj en Jacugatake kaj Japana Kongreso.
３．会報（Ｇｏ－ａｍｉｋｏ）
・発行は年３回とし、4 月、8 月、１２月に発行する。
Ni eldonos la revuon 3 fajojn: aprilo, aŭgusto, kaj decembro
・"Go-amiko"の記事は原則として Esperanto または Du-lingva とする。
La artikoloj estu skribitaj en Esperanto aŭ dulingve.
４．会費 Kotizo
・日本人会員は 1000 円（寄付をしたい方は 1500 円プラス） 1000 enoj por japano
・外国人会員は、無料だが、ＥＧＬＩの趣旨に賛同し会員となる方からは 10 ユーロ頂く。
10 eŭroj por eksterlandano
５．出版計画

どんな出版が良いか、考える。

６．書籍などの扱い Niaj libroj pri Go
・"Invito al GO-Ludo"は無料配布。 Invito al GO-ludo: senpaga.
・"Fundamento de Taktiko kaj Strategio de GO-Ludo": kun pago
・小碁盤（九路盤）はＵＫ等では無料配布。 Tabulo de 9x9: senpaga.
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Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会
Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会
UEA-konto: egli-f
Adreso：

Retejo：

http://jega.shisyou.com/jega/index.html

2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方
retadreso: hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp

電話：027-253-2524

Ĝirkonto: 郵便振替口座 00170-4-84859 日本エスペランチスト囲碁協会
525-0041 滋賀県草津市青地町 960-8 森均方
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