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Amikor egy idősebb ellenfelem magát korholva 
azt dünnyögte az orra alá, hogy lipsic, azt gondol-
tam, a Chicago híres betétdalát, a Cell Block Tangót 
dudorássza. Annyi mindent motyogunk a gondol-
kodás hevében, csak azért jegyeztem meg, mert 
nem néztem volna ki az idős mesterből az amerikai 
musicalek ismeretét. Meccs után meg is kérdez-
tem, jól hallottam-e, tényleg lipsic? És ekkor kide-
rült, hogy ennek a szónak jelentése van, ami mára 
ugyan kikopott a sakkozók szótárából, de régeb-
ben, ha nyerő helyzetben valaki látványosat rontott, 
felharsant a kibicek kórusa: lipsic, lipsic.

És a nem túl kellemesen csengő szó mögött 
egy történet áll, annak közepén pedig egy ma-
gyar sakkozó ül: Lipschütz Sámuel (vagy Sala-
mon, esetleg Solomon, de az is lehet, hogy Simon 
– még Stephen Davies, aki Lipschütz sakkozói 
pályafutásáról írt könyvében egy külön fejeze-
tet szentel a keresztnevének, sem tudta eldönte-
ni). Az 1863-ban Ungváron született Lipschütz 
gyerekkoráról keveset tudunk, viszont annyi 
bizonyos, hogy 17 évesen Anglián át Amerikába 
ment szerencsét próbálni. New Yorkban nyom-
dászként igyekezett munkát találni, de hamar 
belevetette magát a sakkozásba, komoly sike-
reket elérve. A New York Chess Club bajnoká-
nak lenni önmagában is dicsőség, de a győzelem 
egyben azt is jelentette Lipschütz számára, hogy 
a klubot és ezzel együtt a várost külföldön is kép-
viselhette. Először 1886-ban, 23 évesen küldték 
egy londoni versenyre. Nem vallott szégyent: úgy 
lett 6. helyezett, hogy maga mögé utasította töb-

bek között Johaness Zukertortot, aki pedig éppen 
abban az évben játszott a világbajnoki címért. Az 
angliai út sajnos nem csak jót hozott számára: az 
itt összeszedett tuberkulózis élete további részét 
erősen megnehezítette. 

K e m é n y  V a g y i m :  A m e r i k a  m a g y a r  s a k k b a j n o k a i

Johaness Zukertort – Lipschütz Sámuel
London, 1886

Bécsi játék (C25)

1.e4 e5 2.Hc3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.d3 d6 5.Ha4 Fb6 6.c3 
Vf6 7.Hxb6 axb6 8.He2 Hge7 9.O-O g5 10.f4 gxf4 
(Zukertort nem tudta, hogy Lipschütz a bécsi játék nagy 
szakértője, igaz, világossal játszotta előszeretettel. Ezért is 
számított az f4-es áttörésre, egy g5-ös fogadóbizottságot 
állított elé.) 11.Hxf4 (Királycseles támadások szokásos, 
bár nem mindig eredményes áldozata. Gyalogok, szétcsa-
pott királyszárny, talán egy-két kötés – ezeket várhatja a 
huszárért cserébe.) exf4 12.Bxf4 Vg5 13.Bf5 Vg7 14.Bxf7 
Vg4 15.Vf1 He5 16.Bf4 Vh5 17.Fb3 H7g6 18.Fd1 Fg4 
(Ez hiba, amit világos nem használt ki. 19. Bf5 Vh4 20. 
Fg5 Vh5 21. Ff6 belendítette volna világos támadását.) 
19.Bxg4 Hxg4 20.h3 Bf8 21.Ve1 H6e5 22.hxg4 Hxg4 
23.Vg3 Bg8 24.Fd2 O-O-O 25.Fb3 Bg7 26.Bf1 Vg6 
27.Bf5 h6 28.d4 Be8 29.Vh3 Kb8 30.Fc2 Bee7 31.Vf3 h5 
32.Fd3 Bg8 33.Ff4 Beg7 34.Fg5 (Zukertort nyerni akart, 
pedig a döntetlent kellett volna tartani. Egy higgadt 34. 
Fc4 szétszedi a g vonalra sorakozott kisvasútat, és nincs 
több gond.) 34… Be8 35.Fh4 Vh6 36.Bf4 Ka7 37.Fe1 c6 
38.Fd2 Vg5 39.Ff1 (Ha rögtön 39. Bf8-at lép a minőség 
visszanyerésért, arra 39… Vxd2 40.Bxe8 Bf7! után véd-
hetetlen sötét támadása. Ezért ez az előkészítő futólépés, 
de erre meg a cserehenger a válasz, amivel sötét előnyös 
gyalogvégjátékot alakít ki. Mégiscsak döntetlenre kellett 
volna játszani, 39. Vh3 nem túl izgalmas, de legalábbb 
nem vesztő lépéssel.)  

39. … Vh4 40.Vh3 Vxh3 41.gxh3 Hf6+ 42.Kh2 Hxe4 
43.Fe1 d5 44.Fh4 Hd2 45.Fd3 Be3 46.Ff6 Bgg3 47.Ff5 
Bgf3 48.Fg5 Be2+ 49.Kh1 Bxf4 50.Fxf4 Bf2 51.Fxd2 
Bxd2 52.h4 Bxb2 53.Fg6 Bf2 0-1

1888-ban megkapta az amerikai állampolgár-
ságot, ennek örömére 1892-ben USA-bajnoki cí-
met szerzett. A szaklapok ebben az időszakban 
úgy emlegették, mint a tudását tekintve legjobb 
amerikai sakkozót, akinek a versenyzési sikerei 
az egészségi állapotán múlnak. Ezt azért újság-
írói túlzásnak tekinthetjük, hiszen 1888-ban, 
vele szinte egy időben Steinitz, a világbajnok is 
amerikaivá vált. És ha ez nem lenne elég, feltűnt 
a színen az újabb fiatal tehetség, Harry Nelson 
Pillsbury, aki az 1890-as évek elején lassan, de 
biztosan bedarálja New Yorkot. Így aztán 1895-
ben már őt küldik Hastingsbe, minden idők 
egyik legerősebb tornájára, amit Steinitz, Lasker, 
Csigorin és más erős játékosok előtt, mindenki 
meglepetésére megnyer. Lipschütz közben Los 
Angelesben és Santa Fében pihent, gyógyult, és 
amíg a nagyok Hastingsben küzdöttek egymás-
sal, addig megpróbálta újra elnyerni az USA baj-
noki címet – kedvenc ellenfele, Showalter ezúttal 
jobbnak bizonyult. 

Lipschütz Sámuel – Jackson Showalter
New York, 1892, USA bajnoki címmérkőzés

Bécsi játék (C25)

1.e4 e5 2.Hc3 Fc5 3.f4 d6 4.Hf3 Hf6 5.Fc4 Hc6 6.d3 
Fg4 7.h3 Fxf3 8.Vxf3 Hd4 9.Vd1 Hd7 10.He2 Hxe2 
11.Kxe2 Ve7 12.Vf1 O-O-O (A bécsi játék királycselbe 
forduló éles változata sok győzelmet hozott Lipschütz-
nek, Showalter ellen is ez volt a legerősebb fegyvere. 
Showalter tanult az eddigi partikból, nem hagyta, hogy 
világos futói a királyállását támadják, elsáncolt előlük 
hosszúra. Ráadásul világos királya középen rekedt, fe-
lesleges totyogásával pedig átadta a tempóelőnyt sötét-
nek. És mégis világos stratégiai elképzelései érvényesül-
nek.) 13.Vf3 g6 14.f5 gxf5 (Sötét azt gondolta, hogy a 
bástyáinak nyitotta ki a g vonalat, de közben életre le-
helte a gyilkos futópárt.) 15.Vxf5 Bdg8 16.g4 Bg6 17.g5 
f6 18.h4 Bf8 19.Fe6 c6 20.h5 
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20. ... Bg7 (Pedig a védekezés jelszava: jobb ma egy mi-
nőséghátrány, mint holnap egy matt. 20.... Bxg5 21.Fxg5 
fxg5 után sötét végre megkapta volna a régóta várt f vona-
lat, ellentámadásba lendülhetett volna, világos pontosabb 
folytatására, 21. Vh3 Bg2+ 22. Vxg2 Vxe6 sötét legalább 
megszabadult volna a kekeckedő világos futótól.) 

21.g6 hxg6 22.hxg6 Be8 23.Fh6 Bgg8  (A tanulság: at-
tól, hogy nincs ott a király, még átüthet a királyszárnyi tá-
madás.) 24.Fxg8 Bxg8 25.Bh2 Vd8 26.Bah1 Vb6 27.Fc1 
Va5 28. Bh8 Vxa2 (Igen, ez lett volna sötét ellenterve: be-
törni a vezérszárnyon. De a matt előtt pár lépéssel ez már 
csak falfirka a siralomházban.) 29.B1h7 1-0

Az utólagos ÉLŐ pontszámítások szerint 
1900–1901-ben volt a csúcson, 2742-es érték-
számmal a világ negyedik legjobb játékosának 
számított. Lehetne erről emlékezetes. Barátai 
New York-i Cyranóként emlegették, több nyel-
ven fitogtatott műveltsége, ön- és közveszélyes 
iróniája és igen, természetesen a hosszú orra mi-
att. Akár erről is lehetne híres. De vannak olyan 
sakkjátékosok, akik egyetlen egy parti alapján 
kerülnek be a sakktörténelembe – és Lipschütz 
pont ilyen lett, a legnagyobb szerencsétlensé-
gére. Az 1900-as évek elején Emanuel Lasker, a 
világbajnok gondolatait és idejét inkább a ma-
tematika kötötte le, egészen 1904-ig nem indult 
versenyeken, csak bemutatókon vett részt. Egy 

ilyen eseményt szerveztek neki New Yorkban, 
ahol szimultánokat tartott, valamint a helyi klub 
tagjaival bemutató jellegű mérkőzéseket játszott. 
Lipschützre hatodikként került sor, a világbajnok 
már fáradt volt, de részben presztízsszempontok 
(mégiscsak ő a világbajnok), részben személyes 
okok miatt (utált veszíteni) erősen motivált volt a 
győzelemre. Lipschütz kedvenc megnyitásával, a 
bécsi játék éles változatával Laskert belezavarta a 
taktikai csapdák erdejébe, és a közönség elhűlve 
nézte, hogy a világbajnok vesztésre áll: minden-
ki látta, hogy a 27. lépésben világosnak mit kell 
lépni ahhoz, hogy sötét feladja. Mindenki, kivé-
ve Lipschützöt. Így történt, hogy végjáték-tanul-
mányba illő módon Laskernek sikerült döntet-
lenre menteni a játszmát.  

Lipschütz Sámuel – Emanuel Lasker
New York, 1902
Bécsi játék (C29)

 
1.e4 e5 2.Hc3 Hf6 3.f4 d5 4.fxe5 Hxe4 5.Hf3 Fb4 
6.Fe2 (Itt általában 6. Ve2 a folytatás, amit 6… 
Fxc3 7. dxc3 követ felerősödő centrumharcokkal. De 
Lipschütz mindenképpen valami olyan megnyitás-
ba szerette volna becsalogatni Laskert, amit jobban 
ismert nála.) O-O 7.O-O Hc6 8.Ve1 Be8 9.d3 d4 
10.dxe4 dxc3 11.bxc3 Fc5+ 12.Kh1 Hxe5 13.Hxe5 
Bxe5 14.Fd3 Be8 15.Ff4 Ve7 16.Vg3 c6 17.e5 (Most 
kiderült, hogy mire ment a játék: világos amúgy is 
bénácska gyalogszerkezetének továbbrontása árán a 
futóit ráirányítja sötét királyszárnyára. Vagy átüt 
a támadása, vagy szenvedős végjátéknak néz elé-
be.) 17… Ve6 18.Vh4 h6 19.Fxh6 Vxh6 20.Vc4 Ve6 
21.Vxc5 Vxe5 22.Vf2 Vh5 23.Bab1 c5 (A látványos 
futócsere után sötét nem veszi komolyan világos tá-
madását, inkább belekezd saját futójának támadásra 
felkészítésébe. Hiba!) 24.Vg3 b6 25.Bf4 Fb7 26.Bbf1 
Be7 (Sötét utolsó lépése elég durva elnézés, elzárja 
a király menekülési útvonalát. És most érkeztünk 
el a sorsdöntő pillanathoz: egy viszonylag könnyen 
megtalálható lépéssel be lehet fejezni a partit, le lehet 
győzni a világbajnokot. A kedves olvasót most arra 
kérem, hogy tesztelje az előző mondatot, gondolkoz-
zon el ezen a lépésen.)

(Igen, úgy van, Ön is megtalálta a 27. Bh4 győztes 
lépést. Szegény sötét ezután választhat, hogy gyors 
vagy lassú vereséget kíván magának. Vagy elmenekíti 
a vezérét és akkor egy csinos matt következik 27. … 
Ve5 28. Bh8+ Kxh8 29. Vh4+ Kg8 30. Vh7+ Kf8 31. 
Vh8#, vagy a bástyahátrány jut neki osztályrészül 
27… Be3 28. Bxh5. Bxg3 29. hxg3 után. De Lipschütz 
nem találta meg…)
27.Bg4 Vh6 28.Bh4 (Most már késő.) Be3 29.Vc7 Fxg2+ 
30.Kg1 Fxf1 31.Bxh6 Fxd3 32.Bd6 Ff5 33.Bd8+ Bxd8 
34.Vxd8+ Kh7 (Azt is gondolhatnánk, hogy így is jól jött 
ki Lipschütz a nagy adok-kapokból, neki például megma-
radt a vezére. Csak ellentételezésül Laskernek bástyája, 
futója és egy gyalogja van, ami a világbajnoknak elegendő-
nek bizonyul a döntetlenhez. A következő ötven lépésben 
Lasker védekezési technikáját csodálhatjuk meg.)  35.Vg5 
Be5 36.Kf2 f6 37.Vh4+ Kg6 38.Va4 Be7 39.Vb3 Be4 
40.Vb5 Kg5 41.a4 Bh4 42.Kg1 Bf4 43.Ve8 Bf3 44.h4+ 
Kg4 45.Ve7 Kxh4 46.Vxa7 Bxc3 47.Vxb6 Bxc2 48.a5 
Fe4 49.a6 f5 50.a7 Ba2 51.Vxc5 g5 52.Ve7 Kg4 53.Vf7 
Ba6 54.Kf2 Ba3 55.Ve7 Ba2+ 56.Ke1 Ff3 57.Vd7 Ba1+ 
58.Kf2 Ba2+ 59.Ke1 Fe4 60.Vf7 Ba6 61.Kf2 Ba3 62.Ve7 
Ba2+ 63.Ke1 Kf4 64.Vc7+ Kf3 65.Vc3+ Kg2 66.Vg7 g4 
67.Vf7 Ba1+ 68.Ke2 Kg3 69.Vf8 f4 70.Vb8 Ba3 71.Vc7 
Ba4 72.Ke1 Ff3 73.Vc5 Ba2 74.Vg1+ Bg2 75.Vd4 Be2+ 
76.Kf1 Bh2 77.Vg1+ Kh3 78.Vb6 Ba2 79.Vc7 Kg3 
80.Ke1 Be2+ 81.Kf1 Be3 82.Vc2 Fb7 83.Va2 Fc6 84.Vb2 
Be8 85.Vf2+ Kh3 86.Vxf4 Fb5+ 87.Kg1 Be1+ 88.Kf2 
Be2+ 89.Kg1, és mivel sötét tartani tudja az örökös 
sakkot, 1/2-1/2

Lipschütz Sámuel – Jackson Showalter   forrás: c8.alamy.com
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Remi a világbajnokkal? Ettől még nem dől ösz-
sze a világ. Pontosabban: nem ettől dől össze. Ha-
nem attól, hogy évekkel később Jefim Bogoljubov 
kipécézte azt a bizonyos lépést, és innentől a már 
megnyert partikat elszúró húzást lipsicnek kezdte 
hívni. Bogoljubov a húszas, harmincas évek Német-
országában nem csupán ünnepelt versenyző (két-
szer is mérkőzött a világbajnoki címért Aljechinnel, 
igaz, mindkétszer kikapott) és a német olimpiai 
csapat elsőtáblása volt, hanem elméleti szaktekin-
tély is (a népszerű bogo-indiai megnyitás neve ma 
is erre emlékeztet). Így könnyű volt elterjeszteni 
ezt a becsmérlő kifejezést, ami méltatlan Lipschütz 
tudásához és pályafutásához. Maga a főhős nem 
élte meg nevének ilyetén megcsúfolását: 1905-ben 
feltett szándéka volt hazautazni Magyarországra, 
de a szervezete már nem bírta a hosszú hajóutat, 
Hamburgban hunyt el.    

Ha az USA sakkbajnokainak névsorát olvasgat-
juk, és kivel ne fordulna ez elő néhanapján, feltűn-
het, hogy az 1890-es évek kihívásos rendszerű baj-
noki címmérkőzései között egy másik magyar név 
is felbukkan. Emil Kemeny, vagyis Kemény Emil. 
Pesten született 1860-ban, a pesti kávéházakban ta-
nult meg sakkozni. Fiatalkori játékáról keveset tu-
dunk, mindössze néhány partija maradt fenn ebből 
az időszakból, amiket a Pesti Sakk-körben játszott 
1878 és 1888 között. Érdekes módon egy olyan pesti 
partiját sem publikálták, amelyben győzött. 1890-

ben, 30 évesen érkezett New Yorkba, rögtön beleve-
tette magát a sakkozói életbe. És az első parti, amit 
közöltek tőle az Albany Evening Journalban, egy 
győztes meccs volt! Az első New York-i versenyén, 
1891-ben második helyet ért el, így könnyedén be-
fogadták maguk közé a helyi sakkozók. Kemény 
hamar rájött arra, hogy a nevetségesen alacsony 
versenydíjak, amelyeket ráadásul a nála egy szint-
tel jobbak nyertek el, nem nyújtanak biztos megél-
hetést, ezért két dolgot eszelt ki: egyrészt olyan vá-
rosokba költözik, amelyekben ő a legjobb, másrészt 
sakk szakírónak képzi ki magát. Így aztán Phi-
ladelphia többszörös bajnoka lett, és a Philadelphia 
Public Ledger, valamint a Chicago Tribune rovat-
vezetőjeként dolgozott. Újságírói pályafutásának 
csúcsaként ő tudósította az érdeklődőket az 1903-as 
Monte Carlóban megrendezett sakktornáról. Időn-
ként felbuzgott benne a versenyszellem, begyűjtött 
néhány komoly skalpot, de nagyobb versenyeket 
nem nyert. 1896-ban kihívta az amerikai sakkbaj-
nokot, de veszített. Leghíresebb és egyben legszebb 
győzelmét a nagy Pillsbury ellen érte el 1895-ben. 
Pillsbury abban az évben nyerte meg a hastingsi 
tornát, majd szentpétervári kalandok (egy kevésbé 
jól sikerült sakktorna és egy szifilisszel végződő éj-
szaka) után visszatért az Egyesült Államokba, azon 
belül is Philadelphiába levezetni, megmutatni az 
otthoniaknak, ki az igazi bajnok. Csak azzal nem 
számolt, hogy Philadelphiának már van saját bajno-
ka, aki képes ezt bizonyítani is.

Kemény Emil – Harry Nelson Pillsbury
Philadelphia, 1895

Evans csel (C51)

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fc4 Fc5 4. b4 Fxb4 5. c3 Fd6 6. 
d4 Hf6 7. O-O O-O 8. Hbd2 Ve7 9. Fd3 He8 (Az Evans 
cseljáték utáni csend: sötét megszerezte a gyalogelőnyét, 
világos cserébe támadási lehetőségeket kapott. Mondjuk 
konkrétan nem nagyon látszik, hol is van az a támadási 
lehetőség. Ezért világos huszáros toporgásba kezd, hátha 
ettől elromlik sötét állása. És ez a nem túl erős terv bejött!)  
10. Hc4 f6 11. He3 g6 12. Hd5 Vd8 13. Fe3 Fe7 14. Hd2 
d6 (Sötét kellően becsomagolta magát, jöhet a gyalogro-
ham.) 15. f4 Hg7 16. f5 g5 17. h4 gxh4 18. Vg4 Kh8 19. 
Vxh4 Vd7 20. Kf2 Fd8 21. Bh1 He8 22. Bh3 Ha5 23. 
Bah1 Bf7 24. Fe2 Bg7 25. Fh5 Kg8 26. Fxe8 Vxe8 

27. Vxh7+ (Lehetett volna lágyabb lépésekkel is feltörni a 
védelmet, 27. Bg3 minden szempontból jobb lépés. De ki-
nek van szíve kihagyni egy vezéráldozatot a nagy bajnok 
ellen?) 27… Bxh7 28. Bxh7 Fxf5 29. exf5 Vf8 30. Bh8+ 
Kf7 31. B1h7+ Vg7 32. Fh6 Vxh7 33. Bxh7+ (Különö-
sen bosszantó lehet, ha életed meccsét játszod, ihletett 
formában támadsz, vezért is áldoztál, büszkén mutoga-
tod a partit másoknak, és egyszer csak az egyik szemtelen 
hallgató megkérdezi: tessék mondani, az egylépéses mat-
tot miért nem adta be? 33.Bf8# Még szerencse, hogy pár 
lépés múlva újra összeáll a mattcsapda, különben nem 
lipsic, hanem kemeny lenne a pancserség csúcsa.) 33…  
Kg8 34. Bg7+ Kh8 35. He4 1-0

Kemény Emil Lipschütz Sámuelhez hasonlóan 
1905-ig maradt Amerikában, szintén az egészsége 
miatt döntött úgy, hogy hazatér, még 20 évig élt Bu-
dapesten , ahol egyre kevesebben hitték el neki, hogy 
a századfordulón ő volt Philadelphia bajnoka.  

Emanuel Lasker   forrás: ajedrez12.com Lipschütz Sámuel   forrás: wik imedia .org

kemény emil   forrás: www.chessgames.com

Harry Nelson Pillsbury   forrás: www.chesshistory.com


