
Polyák  István  FIDE-mesterre emlékezzünk.1957 (08.22)  – 2014 (04.03)
a Tóth László Sakk Egyesület elnöke, életének 57. évében, betegségben elhunyt.
Temetése 2014. április 18.-adikán volt a  Kecskeméti Köztemetőben.

X

Már az 1970-es évek elején bekapcsolódott Kecskemét sakkéletébe. Tagja volt a legendás DUTÉP SC-nek, később a TÁKISZ SE-, az utolsó évtizedben a Tóth 
László SE játékosa volt.  Civil  foglalkozásában kiváló szakemberként ismertük (villanyszerelés), így energiáit  vállalkozásába fektette. A sakkversenyzésre 
kevés ideje volt az elmúlt 25 évben. De a kecskeméti sakkozást mindig szívügyének tekintette. Elnöksége alatt valósult meg egy nagy álom, 15 év után újra 
NB I-es csapata lett  Kecskemétnek. Elnökként  biztosította  a  több éves NB-s,  a  két  éves NB I-es  működés  feltételeit.  Saját maga  is  támogatta  klubját, 
kapcsolatait is felhasználta az anyagiak megszerzésében. Jószívű, korrekt embernek ismertükGyász-szertartásán családtagjai, rokonai, ismerősei, munkatársai 
mellett egyesületének tagjai, a városi-, megyei- és országos sakk barátai rótták le kegyeletüket. Több mint százan kísértük utolsó útjára, emlékét megőrizzük.A 
sakkozók képviseletében Sárosi Zoltán az egyesület titkára mondott búcsúbeszédet:

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt végtisztességet tevő Gyülekezet!
Idézettel  kezdem:  egy ravatal  előtt  elmondott  gyászbeszéd,  nem lehet vigasztalás,  hanem 
számadás. Én Polyák István sakkozói, sakkvezetői pályafutásáról teszem meg ezt, az utóbbi 
években  végzett  tevékenységét  jól  ismerve.  Több  sakktársam  búcsúzhatna  Tőle  itt  a 
mikrofonnál,  én,  mint  a  Tóth  László  Sakk  Egyesület  titkára  búcsúzom,  elnökünktől  a 
sakkozók nevében. 
Úgy tudom, a sakk szeretetét a szülői házból hozta. Legkisebb fiúként sokszor vesztes volt 
bátyjaival  szemben,  ezért  elhatározta  komolyan  megtanul  sakkozni.  Kecskemétre  került 
tanulni  és  1973-ban  bekopogtatott  a  Kecskeméti  Építők  sakk  szentélyének  ajtaján,  kicsit 
bizonytalanul, de határozott tervekkel. 

Egy év múlva  már  játszott  az  NB II-es  csapatban.  Részese volt  azon időszaknak,  amely előjátéka  volt,  a kecskeméti  sakkozás  vidéki 
fellegvárává történő válásának. A sakk közösségformáló erejét jelképezi, hogy ifjúsági játékos társaival, annyira komoly barátságot kötött, 
hogy az ekkor kialakult kapcsolatai megmaradtak élete végéig. Én, az 1970-es évek végén kerültem Vele szorosabb kapcsolatba, Tapolcán, 
ahol katonai szolgálatunkat töltöttük. A tapolcai honvéd klub az ifjú sorköteles sakkozók gyűjtőhelye volt NB I-es csapatként. A sakkozás 
sok-sok vidámságot hozott nekünk, a néha gyötrelmes katonaéletben.
Az 1980-as években DUTÉP SC néven Kecskemét sakkozása szárnyalt,  ennek voltunk részesei sokan az itt lévőkből, különbözőképpen. 
Pista inkább már a szakmájára  koncentrált,  de szeretett sakkozni és versenyzett  is.  A FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség)  mestere címet 
nyerte el. Megemlítem, hogy labdaérzéke is kiváló volt. Teniszezett, focizott és más sportokat is szeretett.
Minden sakkozónak van egy vagy több kedvenc partija életében. Pistának egy kedves játszmája az 1980-as évek közepén, Kecskeméten 
rendezett nagy versenyen, Uhlmann nagymester elleni volt. Uhlmann akkoriban a legjobb kelet-német sakkozó volt. Pista fölényes állásban 
remizett  Vele,  csak hírneve  mentette  a  kiváló  német  sakkozót  a  vereségtől.  Mindig közös,  kedves  emlékünk maradt,  hogy Drezdában 
játszottunk egy versenyen és a repülőtéren a legjobb NDK-s sakkozó fogadott minket, nyilván emlékezve Pistára.
A kecskeméti sakk 1990-től hanyatlásnak indult, kevésbé tartottuk a kapcsolatot egymással. Energiáit 1994-től egyre inkább vállalkozásába 
fektette, de csapatbajnoki mérkőzéseken rendszeresen játszott. És eljött a pillanat 2002. december 8-án amikor harmadszor is összecsaptunk 
a sakktáblán életünkben, a kecskeméti Széchenyi és TÁKISZ mérkőzésén. Ő az utóbbi csapatban játszott. Bár jó kapcsolatunk volt mindig,  
sakkban nem ismertünk tréfát, soha mérkőzésünk döntetlen nem lett.
A 2000-es évek végén már az egyesített kecskeméti erőkkel a TÁKISZ SE-vel, majd a Tóth László SE-vel lettünk bajnokok az NB II-ben. Ő 
11 partiból 9 pontjával a második legjobb pontszerző volt. Az Egyesület akkori elnökének lemondáskor többek javaslatára Pistát kértem fel 
az elnöki posztra, mint jó sakkozót és menedzser típusú embert. Innen 2009-től datálódik sakkvezetői szerepe. 
A Tóth László SE állandó fejlődésben lévő egyesület  volt  és egyszer  csak a legmagasabb osztályban találtuk magunkat.   Egy NB I-es 
sakkozás nem olcsó mulatság. Pista éveken át tudta biztosítani az egyesület komoly működését. Ahogy mondogatta mások ötleteit is neki 
kell gyakorlatba átültetni. Természetesen sokan részt vettek ebben a sikersorozatban és a kecskeméti sakkozás hosszú évek várakozása után, 
Pista elnöksége alatt érte el a legnagyobb sikereit ebben az évtizedben. A 9. legjobb csapat lettünk az országban, az ifi csapat bronzérme 
mellett. Még tartalékcsapatunk is NB II-es bajnok lett.
A Tóth László Sakk Egyesület a legjobb évét teljesítette a 2012-2013-as idényben. De Pistával együtt nem láttunk lehetőséget minőségi 
folytatásra. Az idény végén és utána hónapokig nem tudtam, hogy Ő már az élet sakktábláján vívja harcát a betegséggel szemben.
Milyen ember volt Ő? A magam részéről, 35 év alatt, csak pozitív tulajdonságaival szembesültem mindig, mindenkitől csak jót hallottam 
Róla. Nekünk sakkozóknak is hiányozni fog és nem felejtjük el sosem.
Most búcsúzom Tőled Pista, de ha egyszer majd az égi sakkmezőkön újra összetalálkozunk, most már egy szalon remi, egy békés döntetlen 
legyen játszmánk vége.
Nyugodj békében és fentről vigyázz szeretteidre és ránk, kecskeméti sakkozókra.

Emlékét őrizni fogja a sakktársadalom, mint a Tóth László SE Kecskemét legsikeresebb éveinek egyik mozgatórugóját. 
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