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Sax  Gyula olimpiai  bajnokot  saját  halottjaként  a  Magyar  Olimpiai  Bizottság  és  a  Magyar 
Sakkszövetség is búcsúztatta. 2014. február 07-én a Kecskeméti Köztemetőben sokan kísértük utolsó 
útjára, emlékünkben megőrizzük.

Családja  közleményben  mond  köszönetet  mindazoknak,  akik  a  szertartáson  megjelentek,  sírjára 
koszorút, virágot tettek, táviratot küldtek, a gyászban osztoztak.

Saxné Zsuzsa és a gyerekek: Lilla és Ati

Elhunyt Sax Gyula  2014.01.28 
 
Pótolhatatlan  veszteség  érte  a  magyar  sakktársadalmat:  2014.  január  25-én,  életének  63.  évében 
szívinfarktusban elhunyt Sax Gyula sakknagymester, olimpiai bajnok, kétszeres sakkolimpiai ezüstérmes, 
kétszeres világbajnokjelölt, kétszeres magyar bajnok.  
Temetéséről később történik intézkedés. Valamennyi magyar sakkszerető nevében őszinte részvétünk Sax 
Gyula családjának.  
Sax Gyula 1951. június 18-án, Budapesten született. 
1970-ben mester, 1972-ben nemzetközi mester, 1974-ben nemzetközi nagymester, 1988-ban és 1991-ben 
világbajnokjelölt. 
Ifjúsági versenyek során végzett az élen. 1964: Budapest általános iskolás bajnoka, 1965-ben országos 
úttörő bajnok, 1968: országos ifjúsági bajnokságon 2., 1970: főiskolás országos bajnokságon 1-2., 1971: 
országos  ifjúsági  bajnokságon  1.,  1971-72:  ifjúsági  Európa-bajnokságon  1.,  főiskolás  csapat-
világbajnokságon 1972-ben (amikor  11 játszmából  10 pontot ért  el!)  2.,  1974-ben 3.  Eközben már  a 
felnőtt  versenyeken  elért  sikersorozatát  is  elkezdte.  Magyar  bajnokságokon  aranyérmes  1976-ban  és 
1977-ben,  második  lett  1974-ben és  1999-ben,  2-3.  pedig 1991-ben.  Nyílt  magyar  bajnokságot  nyert 
2003-ban. 
Tíz olimpián volt válogatottunk tagja. Bajnok 1978-ban, ezüst-érmes 1972-ben és 1980-ban, 4. helyezett 
1983-ban, 1986-ban és 2000-ben, 4-5. pedig 1988-ban. Az Európa-csapatbajnokságokon 2. (1977, 1980), 
és 3. (1973, 1983), a csapat - világbajnokságon a 2. helyet elért együttesben 1985-ben játszott, 4. pedig 
1989-ben lett. Az országos csapatbajnokságban győztes klubcsapatok tagja kilenc alkalommal volt. 
Négyszer jutott be a zónaközi döntőbe, ahol kétszer világbajnokjelölti mérkőzésre jogosító helyezést ért 
el.  Több mint  50  versenyen  lett  egyedül  vagy holtversenyben  első  -  a  svájci  rendszerű  versenyeken 
különösen sikeresen szerepelt. 
15-szörös  ifjúsági,  21-szeres  főiskolai  válogatott,  mintegy  200  alkalommal  pedig  a  magyar  felnőtt 
válogatott  csapat sikeres tagja volt.  Színes,  kombinatív  játékvezetése a sakkszerető közönség körében 
igen népszerű.
Bottlik Iván: Kis magyar sakktörténet, 2004
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Családjával itt élt közöttünk, Kecskeméten, s habár 
más-megyei csapat színeiben versenyzett az NB-I.-
ben  (Zalaegerszeg),  számtalan  tanújelét  adta 
lojalitásának, még féltett kincsét, 
Olimpiai  Csapatbajnoki  aranyérméjét  is  szívesen 
bocsátotta  köz-szemlére  pl.  a  „100-éves  a 
Kecskeméti Sakk” történeti kiállításán.

Életrajza-, kiváló eredményei-, számtalan díj-, kitüntetés- ismertetése-felsorolása 
helyett,  melyet  fenti  link-ek  alatt,  egyéb  sajtó-orgánumok,  ill.  mások  már 
megtettek, néhány képpel emlékezzünk rá, ezek a Caissa GM kör-versenyeken készültek, 
amelyeknek évek-óta rendszeres résztvevője volt, ahol jelen oldal szerkesztője, mint 
versenybíró közreműködtem, s kedves nagymester személyében egy kiváló embert, bölcs 
tanítót ismertem meg! 

Alábbi igen-hosszú partiját választottam mindannak bizonyságára (amit mások is már leírtak), hogy 60-
évesen  is  nagy  küzdő  volt,  fiatalabb  ellenfelei  is  megtapasztalhatták,  hogy  jól  bírta  a  gyűrődést, 
fáradhatatlanul kereste a lehetséges legjobb lépéseket a győzelemhez vezető úton:
Collins,Sam E (2480) - Sax,Gyula (2470) [E55]   Caissa Gm May 2013 Kecskemet (HUN) (6.1), 23.05.2013  

1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥b4 4. e3 O-O 5. ¥d3 d5 6. ¤f3 c5 7. O-O dxc4 8. 
¥xc4 ¤bd7 9. a3 ¥xc3 10. bxc3 b6 11. ¥d3 ¥b7 12. ¦e1 ¥e4 13. ¥f1 £c7 14. 
c4 ¤g4 15. g3 ¤gf6 16. ¥b2 ¦fd8 17. £e2 ¦ac8 18. ¦ac1 ¥b7 19. ¦ed1 ¥e4 
20. h3 h6 21. ¢h2 £b7 22. ¤e1 ¥c6 23. f3 cxd4 24. exd4 a6 25. ¥g2 b5 26. c5 
¥d5 27. ¤d3 ¤b8 28. ¤f2 ¤c6 29. ¤e4 £e7 30. £e1 ¦b8 31. ¥c3 ¦d7 32. ¦d2 
£d8 33. £f2 a5 34. ¦a1 ¤e8 35. £e3 ¤c7 36. ¥f1 ¥b3 37. ¥b2 a4 38. ¤d6 b4 
39. ¥d3 ¥d5 40. axb4 ¤xb4 

állás sötét 40.-edik lépése után:

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+k+(
7+-snr+pzp-'
6-+-sNp+-zp&
5+-zPl+-+-%
4psn-zP-+-+$
3+-+LwQPzPP#
2-vL-tR-+-mK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

A nagymesteri normára aspiráló 30-éves fiatalember itt már rádöbbenhetett, hogy nem is olyan könnyű le-ejtetni egy dupla-annyi idős játékost sem 
(aki  az  utolsó  4  lépését  már  igen-igen szűkös  időben,  a  kapott  bonusz-másodpercek segítségével  élte  túl).  De  mivel  neki  volt  a  csoportban  a 
legmagasabb élő-pontja, még bízhatott abban, hogy az utolsó játék-szakaszban felül tud kerekedni,  amivel ekkor még reménykedhetett a GM-
norma elérésében, ezért nem is a fél-pontot, de a teljes egységet akarta megszerezni, csakhogy emberére talált: 

41. ¥b1 ¥c6 42. ¤c4 ¤cd5 43. £e1 ¦db7 44. ¥e4 ¥b5 45. ¤d6 ¦a7 46. ¥a3 
¥d7 47. ¦b1 ¤c6 48. ¦xb8 £xb8 49. ¥c2 ¦a8 50. £e4 ¤f6 51. £f4 £c7 52. h4 
¦f8 53. d5 ¤xd5 54. £xa4 ¤cb4 55. £b3 ¤xc2 56. ¦xc2 ¦b8 57. £d3 ¥a4 58. 
¦b2 ¦xb2+ 59. ¥xb2 £xc5 60. ¤e4 £f8 61. £d4 ¥c2 62. ¤c5 ¤f6 63. £f2 ¥g6 
64. ¥xf6 gxf6 65. £d4 £e7 66. ¢g2 e5 67. £d5 ¥f5 68. ¤e4 ¢g7 69. £d6 £e6 
70. £xe6 fxe6 71. ¤c5 ¢f7 72. ¢f2 ¢e7 73. ¢e3 ¥g6 74. ¤b3 ¢d6 75. ¤d2 
¢d5 76. ¤f1 f5 77. ¤d2 ¥e8 78. ¤f1 ¥a4 79. ¤d2 ¥c2 80. ¤f1 ¢c4 81. ¤d2+ 
¢c3 82. ¤f1 ¥d3 83. ¤h2 h5 84. g4 f4+ 85. ¢f2 ¥g6 86. ¢e2 e4 87. ¢f2 e3+ 
88. ¢e2 e5 89. gxh5 ¥xh5 90. ¤g4 e4 91. ¤f6 exf3+ 92. ¢f1 ¥g6 0-1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-sNl+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-zP$
3+-mk-zpp+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

végállás, világos itt már beszüntette az ellenállást, s mint utóbb a számolásnál kiderült, a körverseny győztese ellen!

Szerk.  © Seres László BKMSSZ főtitkár


