
Nincsenek kételyeim az „olvassak” ige
felszólító módú alakjának helyesírását il-
letõen, ám vannak esetek, amikor mind-
két írásmód elfogadható! Most elsõsor-
ban az egyértelmûen megkérdõjelezhetõ
„OlvasSakk” formára térnék ki. Mint
említettem, nem elírásról van szó, hanem
egy új kezdeményezés fantázianevérõl; s
ha a szóösszetétel oldaláról próbáljuk
megközelíteni ennek tartalmát, akkor
már könnyen kitalálható: „olvasás és
sakk” esetleg „olvass és sakkozz”. Ezt
szimbolizálja a program nagyon kedves
logója, melyen a „bölcs bagoly” és a „hu-
szárfigura” is helyet kapott, utalva az em-
lített két tevékenységre. A nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár könyvtárosa, Vraukóné Lukács
Ilona indította – remélhetõleg hódító –
útjára az OlvasSakk programot, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a kisiskolás
korosztály körében a sakkjátékkal, annak
elõnyeit kihasználva népszerûsítse az ol-
vasást. Nem minden elõzmény nélküli ez
a próbálkozás, hiszen országosan is so-
kak számára ismert a Polgár Judit nevé-
vel fémjelzett Sakkpalota program,
amely elsõsorban a kreatív, logikus gon-
dolkodás fejlesztését tûzte ki célul, szem-
ben az általam ismertetett, elsõdlegesen
kommunikációs és olvasási készségeket
fejlesztõ tevékenységgel. 

Kolléganõnk nem véletlenül támasz-
kodik a sakkra, hiszen ahogy Polgár
László fogalmazott, a sakk „a kultúra ré-
sze. Tervkészítés, elemzés, probléma-
megoldás, bizonyítás. Absztrakt. Kép-
zeletet, kreativitás, döntõképességet 
fejleszt. Körültekintésre, óvatosságra, bá-
torságra, kitartásra, önismeretre, igazság-
és szépségkeresésre nevel. A problémák
megoldása örömöt jelent. Siker és kudarc
megtapasztalását teszi lehetõvé.”1 S ami
mindennél fontosabb egy kilenc-tíz éves
gyerek számára, hogy mindezt játékosan,
kötetlen formában tehesse. Hiszen egy
gyerek legalapvetõbb tevékenysége a já-
ték, mely „önmagától gazdagodik és gaz-
dagít, általa fokozatosan fejlõdik a gyer-
mek képessége a külvilág minden bonyo-
lultságának és összetettségének a feldol-
gozásához”.2

Az õszi könyvtári napokon, az
Okoskönyvtár témakör keretében, három
kísérleti jellegû foglalkozásra került sor
az orosi, a sóstóhegyi és a kertvárosi fi-
ókkönyvtárakban. Mindhárom esetben
húsz-húsz harmadik és negyedik osztá-
lyos gyerek vett részt a foglalkozáson. A
csoportok összetétele meglehetõsen hete-
rogén volt, hiszen a délutáni szabadidõs
tevékenységekre szánt idõpontra sikerült
megszervezni a foglalkozásokat, így az
ekkor éppen nem a különbözõ szakkörö-
kön lévõ, „ráérõ”, érdeklõdõ gyerekek
kapcsolódhattak be. Ebbõl kifolyólag
részben korosztályos bontás nélkül, fiúk
lányok vegyesen, illetve egy esetben csak
fiúk vettek részt a programon, kilenc-tíz
éves diákok. A foglalkozásvezetõ alkal-
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masságát dicséri, hogy mindhárom eset-
ben nagyon könnyedén, de határozottan,
rugalmasan, a gyerekek hangulatához,
képességeihez igazodva teremtette meg a
kellemes, az eredményes együttmûkö-
déshez feltétlenül szükséges légkört. Eh-
hez hozzájárult a volt munkatársunk, Bá-
lint Pál által szolgáltatott, gitárral kísért,
a Sakkpalotából ismerõs Cikkcakk sakk
dal is, mely az esetleg kevésbé motivál-
ható, izgõ-mozgó gyerekek érdeklõdését
is felkeltette, komolyan segítve a ráhan-
golódást. Erre szükség is volt, hiszen
minden gyerek számára ismeretlen volt
az effajta szabadidõs tevékenység, vala-
mint az oktató személye is. 

A sakk sokuk számára ismert, kedvelt
játék, de sejthették, hogy itt most valami
újdonsággal találkozhatnak – ezt sugallta
az óriási sakktábla, amely ráadásul a
könyvtár közepén kapott helyet. A sze-
mélyes, közvetlen kapcsolatot fontosnak
tartva a foglalkozásvezetõ idõt szakított
egy rövid bemutatkozásra, majd tisztáz-
ták a magatartásra vonatkozó szabályo-
kat: megadják társuknak a tiszteletet az-
zal, hogy meghallgatják egymást, nem
vágnak egymás szavába, nem lökdösõd-
nek – s ezeket a szabályokat meg is sza-
vazták –, majd kiválasztották a segítõket.
A játékot és annak szabályait kevésbé is-
merõ tanulók megismerkedtek a sakk tör-

ténetével – a fekete-fehér birodalommal
–, a táblával, a figurákkal, a lépésekkel. A
„mérkõzés” kezdete elõtt, mindenki vá-
laszthatott magának egy-egy figurát, amit
el is helyeztek a táblán, majd a segítõk já-
tékokat rejtõ kártyákat tettek az „üres”
mezõkre. Nagyon kedves momentuma
volt a játszmát megelõzõ szervezési fel-
adatoknak, amikor a fiúk, lányok egy-
aránt nagy-nagy izgalommal a foglalko-
zásvezetõ által készített jelmezekbe búj-
tatták a sakkfigurákat. S kezdõdhetett a
játék! A nagyméretû táblán a sakk szabá-
lyait követve lépegettek a figurákat meg-
személyesítõ kisdiákok – egyidejûleg a
választott bábukkal is –, azzal nehezítve,
egyben érdekessé téve a játszmát, hogy
minden lépés egy-egy feladatot rejtett. Itt
kap új jelentõséget a sakk, hiszen itt lép-
tek színre az olvasási képességeket, a
szókincset, az önkifejezést, a szövegér-
telmezést fejlesztõ, rendkívül változatos
feladatok. Fontos szerepet kaptak a
nyelvtörõk (hangosan kellett felolvasni,
akár kétszer is, hogy tökéletes legyen), az
„idegen” vagy inkább kevésbé ismert
szavak, kifejezések (például szûcs, tucat,
sikkes, ara, arasz), az egy-két perc alatt
felolvasható mesék, a kiegészítésre váró
ellentétpárok, ismeretterjesztõ szócik-
kek. S ezzel még nem aknázta ki a foglal-
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kozásvezetõ a program nyújtotta lehetõ-
ségeket – a rendelkezésre álló idõ és a cé-
lul kitûzött feladatok elvégzése miatt (itt
most elsõsorban olvasásfejlesztés) –, hi-
szen számtalan készség, képesség fej-
lesztésére használható ez a játékos tevé-
kenységforma. A foglalkozás jó hangula-
tából adódóan a gyerekek szívesen és
õszintén osztották meg az olvasásra vo-
natkozó, olvasásról szóló pozitív és nega-
tív élményeiket, lehetõséget kapva a sza-
bad véleménynyilvánításra, nézeteik üt-
köztetésére, az érvelésre.  

Sakklépések és játékos fejtörõk gör-
dülékenyen, minden gyerek figyelmét le-
kötve követték egymást, persze figyelve
közben a stratégiára és a szabályok betar-
tására, betartatására (a segítõk közremû-
ködésével). A játékosság révén a gyere-
kek észrevétlenül gyakorolták az alapve-
tõ készségeket, megszerettetve velük a
nyelvi játékokat, s remélhetõleg kedvet
ébresztve a tudás iránt, melyhez az olva-
sás a kulcs. A foglalkozás egyetlen „ne-
gatívuma”, hogy az idõ szûkössége miatt
a játszma félbeszakadt…  

Reméljük, folytatódik!
Biztos vagyok benne, hogy az ilyen és

az ehhez hasonló kezdeményezések segí-
tenek abban, hogy az ismeretszerzés játé-

kos formában történjen. Erre azért van
szükség, mert csak az a tudás lesz mara-
dandó, melyet szívesen, örömmel sajátí-
tanak el a diákok.

Az egyik könyvtárostól érkezett vissza-
jelzés:

„Nagyon tetszett a résztvevõknek
(még akik sakkozni nem is tudnak) a bá-
buválasztás és az öltöztetés. Lelkesedés-
sel láttak a feladatokhoz. A nyelvtörõk és
a találós kérdések szintén alaposan meg-
dolgoztatták a gyerekeket. Mindenkit na-
gyon motivált a sakktáblán való esetleges
lépegetés lehetõsége. Egy vidám, csalá-
dias hangulatú, közösségépítõ délután-
nak voltak részesei a szerencsés kiválasz-
tottak. Egyetlen dolgot sajnáltak csak ta-
lán, hogy a rendezvény rövidsége miatt a
sakkjátszma félbeszakadt… Talán ezért
is várják nagy lelkesedéssel a következõ,
mihamarabbi hasonló rendezvényt. A já-
tékban szereplõ gyerekek szülei részérõl
felmerült az a kérdés is, hogy ezt lehetne-e
rendszeressé tenni.”

És a gyerekektõl:
„Az olvassak nagyon jó volt. Elõször

is minden figura kapott valamit. Ez tet-
szett a legjobban. Másodszor az, akár-
melyikre léptünk, olvasni és válaszolni
kellett.”

„Jól éreztem maga, mert sakkozni sze-
retek. Nagyon jó feladatok voltak. Jó idõ
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töltés volt. Nekem nagyon tetszett Béla
feladata. Remélem, még sok ilyen ver-
senyt rendeznek!”

„Nekem annyira nem tetszett, mert
nem arról szólt, hogy sakkozzunk. Csak
az olvasásról szólt. De azért a kérdések
érdekesek voltak. Én a királlyal voltam a
sakkban. Meg az idõnk is kevés volt. Re-
mélem, jövõre kijavítják a hibákat!”

„Egyszer a fiúk, akik akartak menni a
könyvtárba, azok sakkozni mentek. Csak

az volt a baj, nem tudtunk csatázni, de
legalább jók voltak a kérdések. Nagyon
jól éreztük magunkat!”

„Sakkot játszottunk és ismereteimet
frissítettük.

Nagyon jó kérdések voltak.
Felöltöztettük a bábokat.
A végét imádtam, mert még énekel-

tünk is.
Bárcsak lenne még ilyen játékos

sakk!” ■
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