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Muth Veronika 
 

A vizuális memória különbségei  
sakkozó és nem sakkozó gyermekeknél 

 
„A sakk az értelem próbaköve.”  

(Johann Wolfgang Goethe) 
 

Kísérletünkben a vizuális memóriát 
kutattuk iskoláskorú gyermekek kö-
rében, akiknek egyik része rendsze-
resen, a másik része nem sakkozott. 
58 gyermek vett részt a vizsgálatban, 
30 közülük sakkozó, akik a kísérleti 
csoportba kerültek, a fennmaradó 
20 nem sakkozó gyermek pedig a 
kontrollcsoportot alkotta. A kutatás 
a Benton-féle teljesítményteszt segít-
ségével készült.  
Hipotéziseink szerint fejlettebb 
vizuális memória jellemzi a sakkozó 
gyermekeket, és akik régebb óta fog-
lalkoznak e játékkal, jobb vizuális 

memóriával rendelkeznek. Tesztelésükre (normális eloszlás hiányában) a Mann–
Whitney-próbát alkalmaztuk, mely egy esetben eredményezett tendenciózus ered-
ményt. Fontos következtetésként vontuk le, hogy míg feltehetően egy fejlettebb át-
fogó vizuális memória jellemzi a sakkozókat, addig a sakkozás előrehaladtával ez a 
fajta vizuális memória specifikálódik a sakk területére.  

 
Kulcsszavak: téri-vizuális vázlattömb, vizuális memória, Benton-teszt, 

szabályjáték, sakk 
 

I. Bevezetés 
 

Dolgozatomban az emlékezet kutatásával foglalkozom. Az emlékezet 
azon pszichológiai jelenségek közé tartozik, amelyeket a tudomány történetében 
elsőként figyeltek meg. E kezdeti kutatások később igen messzire és sok irányba 
vezettek, illetve sok területen kamatoztatható eredmények születtek. A külön-
böző időszakok különböző emlékezet elképzeléseinek áttekintését követően 
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kitérek a gyermekkorban bekövetkező emlékezeti fejlődésre. Bemutatom a játék 
hatását a pszichikum fejlődésére és az emlékezetre, valamint kitérek a szabályjáté-
kokra, ezen belül egy értelmi, kombinációs játékra, a sakkra. Munkámban e játék 
vizuális memóriára gyakorolt hatásait kutatom. Feltételezéseim szerint pozitív 
hatás írható le, így az alkalmazott vizuális memóriateszt során kevesebb hibát 
ejtenek a sakkozó gyermekek, valamint azok, akik hosszabb ideje sakkoznak. 
Leírom a korábbi kutatásokat, hipotéziseimet, a vizsgálat pontos módszerét, a 
kapott eredményeket, és az ezekből levont következtetéseket. 
 

II. Elméleti háttér 
 

1. Hányféle emlékezet létezik? 
 

Az emberi emlékezetről szóló elméletek különböző szempontok alapján 
történő felosztásokban vizsgálják az emlékezetet (pl. Schacter–Tulving 1994; 
Schacter–Wagner–Buckner 2000, idézi Csépe–Ragó 2007). Amennyiben a 
felosztás szervezőelve az emlékek fennmaradásának idői aspektusa, úgy beszélhe-
tünk hosszú távú, illetve rövid távú emlékezetről. A hosszú távú emlékezet percekig, 
órákig, hetekig, sőt évekig fennmaradhat, míg a rövid távú emlékezet időtarta-
ma csupán másodpercekben mérhető.  

A hosszú távú emlékezetben további rendszereket különítettek el. Tulving 
(1972, idézi Csépe–Ragó 2007) nyomán terjedt el az emlékezeti formáknak azon 
felosztása, mely a múltbeli élmények téri, idői kontextusban való felidézését állítja 
szembe a nyelvi közlések hátterében álló általános tudással. E két különböző 
emlékezeti formát nevezte Tulving epizodikus és szemantikus emlékezetnek. 

Egy későbbi felfogásban, Schacter elméletében az emlékezet tudatossága 
kerül előtérbe. E felosztási rendszerben megkülönböztetünk explicit és implicit 
emlékezetet. Az implicit emlékezet a nem tudatosuló emlékezeti folyamatok 
összefoglaló neve, ezek lehetnek begyakorolt ismeretek vagy nem tudatosan 
használt perceptuális, emocionális, mozgásos emlékek is. Az explicit emlékezet 
a múltbeli események, emlékek tudatos előhívása. Tulving felosztásában mind 
az epizodikus, mind a szemantikus emlékezet explicit emlékezetnek számít. 

Az emlékezet epizodikus-szemantikus, illetve az explicit-implicit felosztási 
rendszereinek, valamint a neuropszichológiai kutatások eredményeinek össze-
kapcsolása vezetett el egy komplexebb emlékezetmodell kialakulásához. E 
felosztásban elkülöníthetünk deklaratív és nem deklaratív emlékezetet. Az explicit 
emlékezet egyik jellegzetessége, hogy képesek vagyunk beszámolni róla, ezt a 
tulajdonságát fejezi ki a deklaratív emlékezet megjelölés. E felosztás Squire 
nevéhez fűződik, aki szintén a készségeket szembesíti a tudatos, beszámolható 
ismeretekkel (Csépe–Ragó 2007). 
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Az emlékezet tehát olyan rendszer, mely az információ tárolására és 
annak előhívására jött létre. Ezeket az információkat érzékszerveinken keresz-
tül sajátítjuk el azzal, hogy hallunk, látunk, szagolunk valamit. Az emlékezet 
vizsgálatának egyik módja a vizuális és akusztikus ingerek feldolgozásának és 
felidézésének nyomon követése. Ezek különböző, jól elkülöníthető feldolgozási 
és emlékezési szakaszokból állnak. A legrövidebb ideig tartó, ún. szenzoros 
emlékezet, melynek „tartalma” a percepcióból származik, kapacitása gyakorlatilag 
korlátlan. Ezt a fajta emlékezetet a kutatók gyakran az észlelés részeként 
tekintik (Baddeley 2005). Ezt követően létezik egy – még mindig – átmeneti 
tárolás, mely néhány másodpercig tartja fenn az emléknyomot, ezt rövid távú 
vizuális, illetve akusztikus emlékezetnek nevezzük. A hangok és képek hosszú 
távú megőrzéséért felel a hosszú távú vizuális, illetve auditoros emlékezet. Ez 
idáig a szaglás, ízlelés és tapintás esetében kevésbé tárták fel a hasonló rendsze-
rek működését, így azok működésére nem térek ki a dolgozatomban.  

 
2. Az emlékezetről alkotott korai elképzelések 

 
Sok más fogalomhoz hasonlóan, az emlékezetről alkotott elméletek is idő-

ről időre módosultak, egymás cáfolataként jelentek meg, illetve jelennek meg a 
mai napig. Sokan kísérletet tettek arra, hogy a memóriarendszer felépítését 
különböző „tárak” segítségével írják le. William James (1890, idézi Csépe–Ragó 
2007) azt a funkciót, mely összeköti a néhány másodpercen belül egymást 
követő eseményeket, elsődleges emlékezetnek nevezi, melytől megkülönböztet egy 
közvetett, másodlagos emlékezetet.  

James elképzelését viszi tovább Waugh és Norman (1965), szintén 
dualista táras elméletükben. Az elmélet szerint az információ először a rövid 
távú tárba (STM) kerül, ahonnan az információ vagy felejtés útján távozik, vagy 
átkerül a hosszú távú tárba (LTM). Mikor megpróbálták az elsődleges memória 
jellemzőit meghatározni, azt találták, hogy a tár korlátozott kapacitású. Az in-
formációvesztés nem csak az idő miatt következik be, hanem amiatt is, hogy a 
korlátozott tárolási kapacitás miatt a régi elemeket az újak kiszorítják.  

A táras elméletek közül Atkinson és Shiffrin (1968, idézi Csépe – Ragó 
2007) táras modellje vált a legnépszerűbbé, melyet gyakran modális modellként 
emlegetnek. Atkinson és Shiffrin három szakaszból álló rendszert feltételezett, 
mely három szakasz a szenzoros tár, egy rövid távú tár (STS), valamint a hosszú távú 
tár (LTS). Úgy gondolták, hogy az információ először a modalitásfüggő szenzo-
ros tárba kerül, majd onnan a rövid távú tárba. E modell értelmében egységes, 
korlátozott kapacitású rövid távú emlékezetet kell elképzelnünk, mely a hosszú 
távú tár „előszobájaként” értelmezhető. (A rövid távú emlékezet ezen szerepét 
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kérdőjelezik majd meg a táras modellel kapcsolatos kritikák.) E rövid távú 
tárban (STS) különböző kontrollfolyamatok segítségével lehet fenntartani az in-
formációt. Atkinson és Shiffrin szerint minél hosszabb ideig tartózkodik egy 
elem az STS-ben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy átkerül az LTS-be 
(Baddeley 2005). Ugyanakkor információt előhívni csak a rövid távú tárból lehet, 
így az LTS-ben tárolt reprezentációkat is először aktiválni kell az STS-ben.  

A különböző táras elméletek és a modális modell kritikái keltették életre 
Craik és Lockhart elméletét (1972, idézi Baddeley 2005), mely nem emlékezeti 
struktúrákról beszél (rövid távú és hosszú távú tár), hanem a feldolgozási szinteket 
helyezi előtérbe. Elképzelésük szerint az, hogy mire és mennyire jól emlékszünk, 
annak függvénye, hogy mennyire mélyen dolgoztuk fel az elemet. Elkülönít 
szenzoros jellemzők alapján való feldolgozást, mely igen rövid életű, egy valamivel 
tartósabb, fonológiai feldolgozást, illetve a legtartósabb mély szemantikai feldolgozást. 
Kétféle ismétlést különböztettek meg: a mély feldolgozás nélküli fenntartó ismétlést, 
valamint a mélyebb feldolgozást igénylő elaboratív ismétlést (Baddeley 2005).  

 

2. 1. A munkamemória-modell kialakulása 
 

2. 1. 1. Általános jellemzők 
 

Alan Baddeley és Graham Hitch kísérletei – mellyel a modális modell 
STS egységes, korlátozott kapacitására vonatkozó állítását kívánták ellenőrizni – 
azt eredményezték számukra, hogy a rövid távú emlékezetet munkamemóriaként kell 
felfogni. E munkamemória időleges tárolást végez számos problémamegoldást 
igénylő feladatban, független információforrásokat hoz interakcióba, illetve 
korlátozott kapacitású (Baddeley 1986, idézi Csépe–Ragó 2007). A modell 
többek között abban tér el a táras rövid távú emlékezeti koncepciótól, hogy 
több alrendszerre bontotta az addig egységesnek hitt rövid távú emlékezetet. A 
munkamemória-modell az alábbi ábrán is látható két, párhuzamosan működő 
alrendszert tartalmaz, a verbális információ megtartásáért felelős fonológiai 
hurkot, és a téri-vizuális információk megtartásáért felelős téri-vizuális vázlattömböt 
(Baddeley–Hitch 1974, idézi Csépe–Ragó 2007). E két modalitásspecifikus 
alrendszert a központi végrehajtó köti össze, mely az eredeti modellben például a két 
alrendszer összehangolásáért volt felelős. A későbbiekben mindkét alrendszer, 
periféria kettévált. Míg a fonológiai hurok a fonológiai tárolásra és az artikulációs 
kontrollra különült, addig a téri-vizuális vázlattömb két része a vizuális tár és a téri 
vázlat lett (Kónya 2001). 2000-ben Baddeley a modelljét egy negyedik 
komponenssel egészítette ki, az epizodikus pufferrel. Az 1. ábrán (köv. lapon) 
látható Baddeley és mtsai. elképzelése az eredeti munkamemória-modellről, és 
annak működéséről. A továbbiakban dolgozatom témájából adódóan csak a 
téri vizuális vázlattömbbel foglalkozom részletesen.  
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1. ábra. Az eredeti munkamemória-modell 

 
2. 1. 2. A téri-vizuális vázlattömb 
 

Hosszú ideig kevés kutatás érintette a klasszikus munkamemória-
modellnek ezen alrendszerét, mely a téri-vizuális ingerek megtartásáért és mani-
pulálásáért felelős (Racsmány 2004). Az információ a fonológiai hurokhoz 
hasonlóan vagy közvetlenül, a vizuális percepción át jut be a tárba, vagy köz-
vetett úton, képzeleti képek segítségével. A téri rendszernek valószínűleg fontos 
szerepe van a környezetben való tájékozódás és a téri feladatok tervezése során 
(Baddeley 2005). 

Az utóbbi évtizedben élénkültek meg az ezzel a rendszerrel kapcsolatos 
kutatások. Baddeley egy korai kísérletében igazolta egy önálló téri-vizuális 
munkapad létét (Baddeley 1986, idézi Racsmány 2004). További kísérletek alap-
ján bebizonyosodott, hogy e struktúra is szétválasztható egy tárra és egy moto-
ros, ismétlési komponensre. A nonverbális rövid távú memória mérésére 
leggyakrabban alkalmazott mérőeszközök a – vizuális tárolás mellett – többnyi-
re téri vagy más komponenst is tartalmaznak. Ilyen vizsgálati módszer például a 
Corsi-kockateszt, amelyben kilenc kocka közül érint meg néhányat adott 
sorrendben a vizsgálatvezető, majd pedig a vizsgálati személynek ugyanabban a 
sorrendben kell azokat megérintenie. Egy ehhez hasonló eljárásban egyre 
bonyolultabb vizuális mintákat kell reprodukálnia a vizsgálati személyeknek 
(Della Sala et al. 1997, idézi Racsmány 2004). (Kutatásunkban hasonló 
módszert alkalmazva mértük fel a kísérleti személyek vizuális memóriáját.) 

 

Központi végrehajtó Téri-vizuális 
vázlattömb 

Fonológiai 
hurok 
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3. Az emlékezet fejlődése gyermekkorban – emlékezeti változások 
 

Négy tényező kölcsönhatása vezet ahhoz az emlékezeti változáshoz, 
melynek megjelenése az iskoláskorra tehető. E négy tényező az emlékezeti 
terjedem és folyamatok sebességének növekedése, a megjegyzendő dolgok is-
meretének, azaz a tudásalapnak a bővülése, a hatékony emlékezeti stratégiák 
elsajátítása, valamint a saját emlékezeti folyamatokról való gondolkodás képes-
ségének elsajátítása (Schneider és Bjorklund 1998, idézi Cole és Cole 2006). E 
négy tényező közül dolgozatomban a hatékony emlékezeti stratégiák részle-
tezésével külön foglalkozom.  

 

3. 1. Emlékezeti stratégiák 
 

„A stratégia egy tudatosan választott, irányítható cselekedet, amelyet egy konkrét cél 
elérésének a szándékával hajtanak végre. Amikor azt mondjuk, hogy a gyerekek emlékezeti 
stratégiákat használnak, akkor ezen azt értjük, hogy a valamire való emlékezés célját 
elérjék” (Bjorklund és Miller 1997, idézi Cole és Cole 2006, 488).  

Három fontos emlékezeti stratégiát – az ismételgetést, a szervezést és az 
elaborációt (kidolgozást) – sok kutatásban tanulmányozták. Az ismételgetés a 
megjegyzendő anyagnak a többszörös újramondása. McGilly és Siegler (1989, 
idézi Cole és Cole 2006) úgy találta, hogy az óvodások is képesek az ismételgetés-
re ha valamit meg akarnak jegyezni, így tehát a rövid távú teljesítmény javulása 
iskoláskorban inkább a stratégiák egyre hatékonyabb használatának köszön-
hető, mint egy váratlanul megjelenő, új stratégiának. Egy másik stratégia, az 
emlékezetszervezés során is jelentős változások figyelhetők meg az iskoláskor 
körül. E stratégia alkalmazásával a gyermekek a megjegyzendő adatokat, 
anyagot, az egységek hasonló jelentést hordozó halmazaiba csoportosítják, így a 
halmaznak csak egy részére kell emlékezni az egységek felidézéséhez. Az 
emlékezetszervezés vizsgálatának gyakori eszköze a szabad felidézés. Életkorral 
változik, hogy milyenfajta csoportosításokat képeznek a gyermekek: eleinte 
gyakori a rím, a hasonló hangzás előtérbe helyezése, majd később tartalmai 
kategóriák alakulnak ki (állatok, növények). A harmadik stratégia, mely csak 
iskoláskorban jelenik meg (Miller 1990, idézi Cole és Cole 2006) a kidolgozás, 
vagy elaboráció. Ennek során a megjegyzendő dolgok között a gyerekek kap-
csolatot alakítanak ki vagy azonosítanak.  

 
3. 2. A játékok szerepe a fejlődésben 
 

„A játék a gyermek természetéből fakad, a játék a gyermek veleszületett alapirányu-
lásainak, ösztöneinek és ösztönzéseinek közvetlen előzménye” (Várkonyi 1996, 143). 
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Minden életkornak meg van az alapvető, fő tevékenysége. E tevékenység egy-
fajta szerveződés, melynek keretében más tevékenységfajták is kialakulnak, 
együtt fejlődnek. E tevékenységek elsajátítása során kialakulnak, illetve átformá-
lódnak az elemi pszichikus folyamatok. A játék értelmes tevékenység, értelmes 
cselekvések komplex együttese. Elterjedt az a felfogás, mely szerint a játék a 
későbbi „komoly” tevékenységre való felkészüléshez elengedhetetlenül szük-
séges. E szerint tehát a játék és a gyermeki pszichikum fejlődése között szoro-
san összefüggő kapcsolat van (Balogh 1991). Játék hiányában sokan szenved-
nek intellektuális károsodást fejlődésük során, mivel e tevékenység során sajá-
títja el és gyakorolja be a különböző gondolkodási műveleteket. Ennek hiányá-
ban a gondolkodás fejletlen maradhat. Elősegíti a gyermek nyelvi fejlődését, azt 
a képességet, hogy az ember ne adja fel könnyen azt, amibe belekezdett, ami a 
tanulás folyamatához elengedhetetlen. Különféle, főleg kombinációs játékok 
(sakk, kirakójáték) szoktatják a gyermekeket az „alkotó gondolkodásra” 
(Bettelheim 1997). „A játék, mint tevékenység sorozatos ismétléseiben infor-
mációszerző, -feldolgozó, -tároló folyamatok, stratégiák fejlődnek, amelyek be-
épülnek a viselkedésbe, gondolkodásba” (Páli 1997, 19).  

 
3. 3. A szabályjátékok megjelenése 
 

Fejlődésünk történetében elsőként az egyszerű gyakorló játék jelenik meg, 
amely már az élet első hónapjaiban felfedezhető. Kétéves kor elején jelenik 
meg a szimbolikus játék, ezt követően a szabályjáték megjelenése majd csak a 
negyedik és hetedik életév között, tehát a II. szakaszban, de inkább hét és 
tizenegy éves kor között, a III. szakaszban figyelhető meg. Az első kettővel 
szemben a szabályjáték egész életünkben fennmarad, fejlődik is – így jelenik 
meg a sport, a kártyajátékok és a sakk tevékenysége (Piaget 1978).  

A szabályjáték feltétele: a szabály megértése (intellektuális fejlettség), a de-
centrálás képessége, igazodás az általánosított szabályokhoz, valamint a frusztrá-
ciótűrés. Jellemző öröme: a győzelem, a gyermek győztes akar lenni. A siker 
függ a képességektől (a funkció öröme: testi vagy/és szellemi), illetve a vélet-
lentől (a várakozás, kaland öröme társul hozzá). A jutalom lehet valóságos vagy 
jelképes. Ha túl nehéz a játékfeladat, a szabály nem ösztönöz cselekvésre, 
megnőhet a kudarctól való félelem, kényszeres igazodás léphet a játéköröm 
helyébe. Következménye: a gyermek kilép a játékhelyzetből: valóságos kilépés – 
abbahagyja a játékot, elhagyja a játék terét, illetve csalással kivonja magát a 
játékszabályok alól – tagadja a játék értelmét (Wallon). 

A szabályjáték során az egyén önmaga számára nem ír elő szabályokat. 
Ez alól kivételt jelentenek azok a szabályok, amelyek hasonlóak a másoktól 
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kapott szabályokhoz, és ez alapján a hasonlóság alapján vette át. Így tehát a sza-
bályjátékok érzékszervi-mozgásos (például a versenyzés, labdázás) vagy értelmi 
(például a kártya, sakk) kombinációs játékok, amelyek során a szabályok 
értelmében a résztvevők versengenek egymással. E szabályokat vagy az adott 
pillanatban létrejött megegyezések szabályozzák, vagy egy nemzedékről 
nemzedékre átörökített előírásrendszer határozza meg (Piaget 1978).  

 

3. 4. Egy speciális szabályjáték – a sakk vizsgálata 
 

Sakk, zene, sport – mindegyik területen intenzív gyakorlás szükséges a 
magas szintű sikerhez, így tehát mindegyik területen a korai időszakra esik a gya-
korlás kezdete. Ezért nem is meglepő, hogy a sakkjátékosoknál a sakkozás el-
kezdésének időpontja és az első nemzetközi siker elérésének ideje korrelál egy-
mással, a sportolókhoz és a zenészekhez hasonlóan, ahol akik szintén fiatalabban 
kezdtek, azok eredményesebbek, mint középszerűbb társaik (Gyarmathy 
2006.). Általános meggyőződés, hogy a sakkozás a kognitív lelki folyamatokon 
és funkciókon keresztül pozitívan hat az értelmi képességekre, legfőképpen a 
megértésre és a problémamegoldó megoldásra. Mindezek mellett fejleszti az 
analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, a megosztott figyelem 
képességét, összefüggések felismerésének képességét, az összpontosítás képes-
ségét, kreativitást, a tanulási képességet stb. Ezek kutatása hosszú időre nyúlik 
vissza (Duró 2007).  

 
3. 4. 1. A sakk kutatásával kapcsolatos vizsgálatok 
 

Mérő László szerint „a sakkozni tudás viszonylag jól különválik az egyéb 
jártasságoktól, és a sakkal kapcsolatos vizsgálatok jól általánosítható eredménye-
ket adtak, amelyek alapján a sakk speciális területén messze túlmutató 
következtetéseket tudunk levonni” (Mérő 2001). A sakkal összefüggő vizsgálatok 
közül az első kellő visszhangot keltő kutatás Alfred Binet nevéhez fűződik, aki 
emlékezetvizsgálatát sakkozókkal és fejszámolókkal végeztette el. 1894-ben 
jelent meg Nagy fejszámolók és sakkjátékosok lélektana című könyve, melyben az 
általa legtöbbre tartott sakkozó teljesítményhez, a vak szimultánhoz – a több 
játszmának a tábla megtekintése nélkül történő egyidejű vezetéséhez – tartozó 
képességeket kutatta. Úgy gondolta, hogy e bravúrnak a hátterében a vizuális 
memória áll. Ezt a feltételezést későbbi kutatások megcáfolták, ám Binet fent 
nevezett hipotézisére épített kutatásának mégis az lett az eredménye, hogy a 
vaksakkozás legfontosabb összetevője a memória és a képzelőerő (Bilalić, 
McLeod, Gobet 2006). Ez utóbbi tényező úgy értendő, mint amit vizua-
lizációnak nevezünk, egy bizonyos ismeret megjelenítése, látvánnyá alakítása.  
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Néhány évvel később orosz tudósok végeztek főképp emlékezőtehetséggel 
összefüggő kutatásokat. Ők nem kifejezetten a rendkívüli memóriát jelölték 
meg a sikeres sakkozás hátterében, mint inkább többek közt a jó egészségi álla-
potot, dinamikus helyzetek iránti érzékenységet, valamint az intellektuális 
fejlettség magas fokát. Ezt követően a holland Adriaan de Groot kutatásainak 
következményeként vonta le azt a tanulságot, hogy a vizuális képességeknek 
nagyobb a szerepük egy-egy bonyolult pozíció megoldásakor, mint az emléke-
zetnek vagy a számításnak. Ognjen Amidzic svájci kutató végül arra az 
álláspontra jutott, hogy az amatőr sakkozók azok, akik inkább a rövid távú 
memóriát használják, míg a nagymesterek 20 ezertől 100 ezerig terjedő számú 
bábuelrendezést tartanak emlékezetükben, és ebből az óriási méretű tárházból 
hívják elő a nekik szükséges információkat (Szilágyi 2007). A svájci kutató egy 
másik kutatásának eredményei azt sugallják, hogy a sakkozás kiemelkedő 
művelői születésüktől fogva inkább elülső és parietális agykérgük igénybevéte-
lével, vagyis a hosszú távú emlékezet felhasználásával oldják meg a játék adta 
problémákat. Azok a játékosok, akiknek inkább középső halántéklebenyük akti-
vizálódik, kevésbé érnek el kimagasló eredményeket. A kutató gyermekeken 
nem, csak felnőtteken végezte el a kutatást (Szilágyi 2007). 

Philip E. Ross (2006, idézi Szilágyi 2007) a sakkozók azon képességét 
emeli ki, amelyet a pszichológusok „expert mind”-ként emlegetnek. A sakk azért 
is alkalmas e képesség vizsgálatára, mert az itt születő döntések hatásfoka 
pontosan mérhető, továbbá egy-egy megoldás olyan tényezőkből – emlékezet, 
elvonatkoztatás, analógiás készség, számító- és kombinálóképesség, intuíció áll, 
amelyek egy része önmagában is vizsgálható (Szilágyi 2007).  

 

3. 4. 2. A sakkozók sémái 
 

Herbert Simon és mtsai eredeti feltételezései szerint a sakkozók RTM-ben 
tárolt sémái egyszerű állásrészletek, mesterjátszmákban gyakrabban előforduló 
állásrészletek. Ezek a sémák feltehetően önmagukban nem értelmes szerkezetek. 
Sem egy-egy sakkállásból kiragadott részlet, sem egy sakkfigura a környezetéből 
kiragadva nem jelent semmit sem. Egy sakkállás több mint a figurák vagy a 
részletek összessége. A sakkozónak az egész állással kapcsolatban vannak 
elképzelései, tervei. Ezek kivitelezéséhez egyszerre használ bonyolult és egy-
szerű sémákat. Egy sakknagymester azonban nemcsak mennyiségileg ismer 
több sémát, mint egy amatőr játékos, hanem sémái sokkal komplexebbek, és 
szerveződésük, hierarchiájuk is sokkal összetettebb (Mérő 2001). 

 
4. Hipotézisek 
 

„A vizuális ösztönzés, úgy tetszik, jobban javítja a memóriát, mint más ingerek… 
ilyen módon a sakk kitűnő eszköz az emlékezőtevékenység gyakoroltatására, és ez más 
területekre is átvihető, ahol memóriára van szükség...” (Artise: Chess and Education, idézi 
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Szilágyi 2007). Minden ember rendelkezik valamekkora vizuális memóriával, de 
korántsem mindegyikükben van meg az a képesség, hogy ennek segítségével 
pontosan felismerje és észben tartsa a sakktáblán álló számos figura helyzetét. 
Így tehát a kutatásban arra keressük a választ, hogy milyen vizuális memória-
különbségek jellemzik a rendszeresen sakkozó és nem sakkozó gyermekeket.  

Vizsgálatunk során két szakmai hipotézist állítottunk fel. Az első, mely 
szerint a sakkozás fejleszti a vizuális memóriát, így azoknál a gyermekeknél, akik 
sakkoznak, jobb eredményeket találunk a vizuális memóriateszt elvégzése során.  

E hipotézis egy másik aspektusa szerint, ha a sakkozás fejleszti a memó-
riának ezen ágát, akkor azok a gyermekek, akik hosszabb ideje sakkoznak, 
szintén fejlettebb vizuális memóriával rendelkeznek.  
 

III. A módszer 
 

1. Kísérleti személyek 
 

A vizsgálatban 58 gyermek vett részt, 41 fiú és 17 lány. Átlagéletkoruk 11 
év, életkoruk szórása 2. A vizsgálatban való részvétel feltételei az alábbiak 
voltak: a vizsgálati személy még nem töltötte be a 18. életévét, valamint a 
kísérleti csoportba való tartozáshoz, a sakk „sportedzés” szinten való űzése. E 
feltételek nem teljesítése, valamint a pszichiátriai kezelés alatt állás képezte a 
kizárási kritériumot. A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, azonban a 
vizsgálati személyek szüleinek is bele kellett egyezniük a vizsgálatba. 

A vizsgálati személyeket két csoportba osztottuk be. A kísérleti csoportot 
sakkozó gyermekek alkották, mely csoportba kerülés feltétele az volt, hogy a 
gyermek valamely sakk-klub leigazolt és rendszeresen gyakorló játékosa legyen. 
30 sakkozó gyermek vett részt a vizsgálatban, közülük 4 lány és 26 fiú. 
Átlagéletkoruk kevéssel 11év fölött található, míg átlagosan 4 éve sakkoznak.  

A kontroll csoportot a kísérleti csoportnak korban megfelelő, azonban 
nem sakkozó gyermekek alkották. E csoportot 28-an alkották, közülük 13 lány 
és 15 fiú, átlagéletkoruk kevéssel 11 év alatt van.  

 
2. Berendezés, eszközök 
 

A vizsgálat helyszíne nem igényelt különleges berendezést, a gyermekekkel 
a tesztfelvétel kétszemélyes helyzetben, négyszemközt történt. A tesztfelvétel 
előtt, egy tájékoztató során – a sportegyesületek vezetőivel, valamint az osztály-
főnökök segítségével –, a gyerekeket megkértük arra, hogy a beleegyező 
nyilatkozatokat (ld. 1. melléklet) írassák alá szüleikkel. Miután ezeket a nyilat-
kozatokat visszakaptuk, sor került a tesztek felvételére. 
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A vizsgálatot a Benton-teszt („Benton Visual Retention Test”; Benton 
1961, idézi Mérei 1974) segítségével végeztük el. A vizuális emlékezetet vizs-
gáló tesztet L. Arthur Benton fejlesztette ki. A teszt 60 táblát tartalmaz, melye-
ken geometriai formák, illetve formacsoportok találhatók. Egy vizsgálati egység 
tíz tábla felhasználását jelenti. A próba két technikával, rajzolásos és választásos 
eljárással alkalmazható. Vizsgálatunk során ez utóbbit használtuk fel. Ebben az 
eljárásban a vizsgálati személy a bemutatott mintát az explorációs idő – tíz 
másodperc – elteltével négy, az eredetitől kevéssé eltérő ábra közül választja ki 
azt, amelyik teljes mértékben megfelel az eredeti mintának. A vizsgálat gyorsan 
tájékoztat a vizsgálati személy intellektuális állapotáról (Szegedi 1965).  

 
3. Az eljárás 
  

A vizsgálatot a fent említett teszt alkalmazásával végeztük. A teszt 
felvétele előtt a különböző gyermekcsoportok tagjainak szüleivel beleegyező 
nyilatkozatot írattunk alá, melyet az alábbi tájékoztató szöveg előzött meg: 

„Muth Veronika vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakán 
készülő Fejlődéslélektan Műhelymunkámhoz kérem a segítségét. Kutatásom célja a vizuális 
emlékezetkülönbségek felmérése 10–15 év közötti gyermekek körében. A kutatásban való 
részvétel önkéntes, egy rövid (10–15 perces) ábrafelismeréses teszt elvégzését jelenti. A 
tesztek felvétele név nélkül történik, azok eredményei csak a dolgozatomban kerülnek 
felhasználásra…” 

A kontrollcsoport tagjai számára nem derült ki, hogy a kísérleti csoportot 
sakkozók alkotják, míg a sakkozó gyermekek és szüleik tudták, hogy a kontroll-
csoportot nem sakkozók alkotják. A tesztfelvétel név nélkül történt, csak a 
gyermekek életkora, illetve neme került rögzítésre. A vizsgálati személyek egy, a 
vizsgálat helyszínétől eltérő teremben várakoztak, majd egyesével vettek részt a 
vizsgálatban.  

A vizsgálat instrukciója („A” instrukció) a következő volt: „Most 10 
másodpercre képeket fogok mutatni. Ezután olyan táblák következnek, amelyeken a látott 
kép több kép között van elrejtve. Az lesz a feladatod, hogy megtaláld a második táblán az 
első kép formáját.” Ezt követően tíz ingertáblát mutattunk a vizsgálati személy-
nek, melyeket egyesével tíz választási tábla követett.  

 
IV. Eredmények 

 
A kutatásban arra kerestük a választ, hogy a vizuális memória 

szempontjából találhatunk-e különbségeket a sakkozó és a nem sakkozó 
gyermekeknél. Az adatok feldolgozását és a számításokat az SPSS nevű 
statisztikai programmal (verziószám: 15.0) végeztük.  
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1. Az adatok feldolgozása 
 

Az adatokat a különböző hibák szempontjából dolgoztuk fel. A Benton-
teszt az értékelés során két szempontot vesz figyelembe: először a teljesítmény 
nagyságát, majd a hibák számát és jellegét. A teljesítmény nagyságát a helyesen 
felidézett minták számának összege adja. Az instrukció szerint minden jó pro-
dukcióért 1 pontot adunk. A hibákat mennyiségileg és minőségileg értékeljük és 
elemezzük. A hibákat a teszt az alábbi csoportokra osztotta:  

  a) Kihagyások, betoldások 
  b) Torzítások 
  c) Perszeverációk 
  d) Elfordítások 
  e) Hibás elhelyezések 
  f) Aránytalanságok 
Egy-egy hibacsoportba különböző rossz reprodukciófajta tartozik, ezeket 

összesítőlapon jelöltük. Vizsgálatunkban az alacsony elemszám miatt a csopor-
tokon belüli reprodukciókkal nem foglalkoztunk külön, így csak az említett hat 
osztályt rögzítettük az SPSS-programban. Az adatokat összegeztük, így minden 
kísérleti személyhez tartozott egy érték, mely az összes elkövetett hiba számát 
mutatta. A számításokat ezekkel a származtatott adatokkal végeztük.  

 
2. Statisztikai feldolgozás 
 

Első hipotézisünk – mely szerint a sakkozók vizuális memóriája fejlet-
tebb, így tehát kevesebb hiba jellemzi eredményüket – tesztelése előtt a Kolmo-
gorov–Szmirnov-próba segítségével ellenőriztük, hogy adatainkat normális 
eloszlás jellemzi-e. Változóink eloszlása szignifikánsan nem mondhatók 
normálisnak (p = 0,002), így tehát a független mintás t-próba helyett egy 
nemparaméteres tesztet választottunk, a Mann–Whitney-próbát. A rangszám 
átlag a sakkozók esetében 25 lett, míg a kontrollcsoport esetén ez az érték 33-ra 
tehető. A próba eredményének következtében (Mann–Whitney U = 312, 
p = 0,084) megállapíthatjuk, hogy mivel 5%-nál nagyobb a szignifikanciaszint, 
ezért szignifikáns különbség nincs, de tendenciózus különbség megállapítható a 
sakkozók és nem sakkozók között, és mindez a sakkozók javára. Két 
grafikonon ehhez az első hipotézishez tartozó eredményeket ábrázoltuk. Az 
első diagram bemutatja az egyes csoportok összes hibapontszámait (2. ábra), 
erről is leolvasható, hogy a kontrollcsoport sokkal több hibát ejtett a teszt 
során. A második diagram (3. ábra) az első hipotézisünkhöz kapcsolódóan az 
eredmények árnyaltabb képét mutatja, a hibák összértékeit láthatjuk, azonban 
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az eredeti csoportbontás (sakkozó – nem sakkozó) mellett, a különböző 
hibacsoportok bontása is megjelenítésre került. A grafikonról is látható, hogy 
mivel az instrukciók szerint csak felismerni kellett az ábrákat, voltak hibafajták, 
melyek nem fordul(hat)tak elő a teszt során. Az előforduló hibák többek 
között: „nem a megadott mintát rajzolja le, hanem helyette más, de értelmes 
geometriai ábrát idéz fel” (torzítás); a formát „geometriai lényegével azonosan, 
de nem a mintán látott helyzetében ábrázolja” (elfordítás); a hibás elhelyezési 
csoportba pedig „a formacsoportok nagy alakjait felcserélő reprodukció” 
tartozik.  

Hibák átlagértékei a tevékenység függvényében
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2. ábra. Hibák átlagértékei a tevékenység függvényében 

Hibafajták összesítése csoportok szerint

0

5

10

15

20

25

30

35

Kiha
gy

ás
ok

, b
eto

ldá
so

k

Torz
ítá

so
k

Pers
ze

ve
rác

iók

Elfo
rdí

tás
ok

Hibá
s e

lhe
lye

zé
se

k

Arán
yta

lan
sá

go
k

Sakkozó gyermekek

Nem sakkozó
gyermekek

N (sakkozó) = 30

N (nem sakkozó) = 28

3. ábra. Hibafajták összesítése csoportok szerint 



Muth Veronika                                      Vizuális memória a sakkozó gyermekeknél 
 

 87

Második hipotézisünk – akik régebbtől sakkoznak jobb vizuális memóriával 
rendelkeznek – tesztelésére is a Mann–Whitney-próbát alkalmaztunk. A számí-
táskor egy új csoportosító változót alkottunk. Mivel egy éve edzenek azok a 
gyermekek, akik a legrövidebb ideje sakkoznak, és 8 éve azok, akik a 
legrégebbtől, az 5. évnél választottuk ketté a kísérleti személyek csoportját, és 
alkottunk két alcsoportot. A rövidebb ideje sakkozók csoportját 18-an, a 
hosszabb ideje sakkozókét 12-en alkották. A statisztika nem mutat sem szignifi-
káns, sem tendenciózus eredményt (Mann–Whitney U = 111; p = 0, 628). Az 5. 
diagramon látható, hogy a hibafajtákat tekintve esetenként sokkal több hibát 
követtek el azok a gyermekek, akik rövidebb ideje sakkoznak.  

Hibák átlagértékei az idő függvényében
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4. ábra. Hibák átlagértékei az idő függvényében 
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5. ábra. Hibafajták összesítése az idő függvényében 
 



Műhely 
 

 88

V. Következtetések 
 
Kutatásunkban iskoláskorú gyermekek vizuális memóriáját vizsgáltuk 

különböző tényezők figyelembevételével. A kutatás teljesítményteszt-felvéte-
lével történt, a Benton-próba felhasználásával. A kutatás két hipotézis tesztelé-
sén alapult, mely figyelembe vette a gyermek tevékenységét: sakkozik, vagy nem 
sakkozik. Az eredmények értelmezésekor és bemutatásakor láthatóvá vált, hogy 
a hipotézisek közül egy esetben az eredmény szignifikánsan nem, de tendencia-
szerűen igazolható volt, míg a másik esetében tendenciózus eredmény sem 
mutatkozott meg.  

Első hipotézisként azt fogalmaztuk meg, hogy a vizuális memória a 
sakkozók körében fejlettebb, így a teszt során kevesebbet hibáznak. E hipotézis 
tesztelése során tendenciózus eredményt kaptunk, tehát 5%-nál nagyobb, 
viszont 10%-nál kisebb az elsőfajú hiba valószínűsége, így tehát van különbség 
a sakkozók és nem sakkozók között a sakkozók javára. Úgy gondolom azon-
ban, a tendenciózus eredmény mellett is ki kell emelni azt a körülményt, mely a 
vizsgálat eredményét jelentősen befolyásolta. 8–9 éves gyermekek sok esetben 
feltehetően nem láttak különbséget (hiszen 2–3. osztályba járnak, így még 
hiányosak a matematikai ismereteik) egy-egy elforgatott ábra között. A szögek 
ismerete és ezáltal az ábrák helyzete sok esetben nem elkülöníthető számukra.  

Chase és Simon kutatása (1973, idézi Reingold, Charness, Pomplun, 
Stampe 2001) igazolja azt, hogy a gazdagabb tudásalap pozitívan befolyásolja az 
emlékezetet, illetve annak fejlődését. Ezt igazolják azok a vizsgálatok, melynek 
során akár fiatalabb, de az adott területen járatosabb gyermekek több megjegy-
zendő információra emlékeztek, mint idősebb társaik, akiknek nem volt 
előzetes tudásuk a kérdéses területről. Michelene Chi vizsgálata során (1978, 
idézi Cole és Cole 2006) a 10 éves sakkrajongóknak, valamint a főiskolás ama-
tőröknek kell jelentésteli sakkállásokra emlékezniük. A vizsgálatnak ezen 
részében a 10 éves gyermekek jelentősen jobb eredményt produkáltak az idő-
sebbeknél (Cole és Cole 2006).  

A vizsgálat során megfigyelhető volt – különösen a sakkozó gyermekek 
körében –, hogy ösztönösen emlékezeti stratégiákat alkalmaztak. Többen is 
egy, az ismételgetés stratégiájához hasonló módszert alkalmaztak, melyben a 
megjegyzendő ábrák irányát, alakját és nagyságát verbalizálták, és ezt ismétel-
gették magukban addig, míg meg nem találták a reprodukálandó kép mását.  

A második hipotézisünk tendenciózusan sem igazolható, így ez alapján 
megállapíthatjuk, hogy nem jellemzi vizuális memóriakülönbség azokat, akik 
régebbtől foglalkoznak e játékkal, illetve azokat, akik később kezdték a sakkot. 
Feltehetően ez az eredmény azt mutatja, hogy nem egy általános, átfogó 
vizuális memóriában mutatkozik meg a javulás az évek előre haladtával, hanem 
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megjelenik egyfajta specifikus, „sakkemlékezet”. Mint ahogy a fent említett 
kutatás másik része kimutatta: ha nem híres, jelentésteli sakkállásokat kellett 
megjegyezni, hanem találomra kiválasztott számok sorozatát, a főiskolások 
eredménye számottevően jobb volt (Cole és Cole 2006). 

E kísérletet néhány évvel később német kutatók megismételték, és azt 
találták, hogy ha a jelentéstartalommal bíró állások helyett csak a sakktáblára 
véletlenszerűen felpakolt bábukat kellett a kísérleti személyeknek megjegyezni 
(azaz a tudásalap szerepét kivonták az ingerhelyzetből), a sakkszakértők előnye 
jelentősen csökkent (Cole és Cole 2006). Így tehát egy specifikáltabb memóriát 
tesztelő kísérlet során feltehetően e hipotézis tekintetében más eredményt 
kaptunk volna.  

Michel Noir (2002) a Sakkal foglalkozó gyerekek kognitív képességeinek fejlődése 
című cikkében megállapította, hogy kétévi sakkal való foglalkozás magasabb 
színvonalra emelte a gyermeket a stratégia, emlékezet és absztrakciós készség 
tekintetében (Szilágyi 2007). E kutatás eredményével a jelen kutatásunk 
eredménye olyan mértékben integrálható, hogy valóban többet hibáztak azok a 
sakkozó gyermekek, akik kevesebb mint 5 éve foglalkoznak a sakkal, azonban 
ez a jelen kutatásban nem hozott szignifikáns eredményt.  

Fontos befolyásoló tényező feltehetően, hogy 41 fiú mellett csak 17 lány 
vett részt a kísérletben. A kontrollcsoport esetében ez az eloszlás már sokkal 
kiegyenlítettebb, 15 fiú mellett 13 lány szerepel, míg a sakkozó gyermekek 
közül 26 fiú és 4 lány. Sok esetben, azokban a klubokban, ahonnan a kísérleti 
csoport tagjai kikerültek nem, vagy csak nagyon alacsony számban vesznek 
részt lányok a képzésben. Természetesen a mintaelemszám is alacsony ahhoz, 
hogy nagy biztonsággal kapjunk releváns eredményt. 

Mint ahogyan az előző fejezetben említettük, az egyes hibaosztályok 
alcsoportjainak rögzítésétől eltekintettünk. Ez feltehetően nehezen értelmezhe-
tővé, illetve „értelmezhetetlenné” tette volna az eredményt. Azonban nagyobb 
elemszámú kísérlet mellett még többet árul el a kísérleti személyek vizuális 
memóriájáról.  

 
VI. Kitekintés 

 
 Az emlékezet kutatása hamar megjelent a pszichológiai kérdések 

sorában. Több mint ezer évvel ezelőttre tehetők a legkorábbi emlékezetet 
magyarázó elméletek születése. Tudományos módszerekkel azonban csak nagy-
jából száz éve vizsgálják ezt a területet. Ebbinghaus német tudós próbálta meg 
először a percepció kutatására kidolgozott kísérleti módszereit alkalmazni az 
emlékezet kutatásaihoz. Elsősorban kutatásai azt bizonyították, hogy e kísérleti 
módszer alkalmas olyan bonyolult folyamatok tanulmányozására, mint az emberi 
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emlékezet (Baddeley 2005). A kutatás során elkülönítettük különböző szem-
pontok alapján az emlékezetet, valamint a táras elméleteket, a modális modellt, 
illetve Baddeley nevéhez fűződő, a mai napig is meghatározó munkamemória-
elképzelést. Külön részleteztük e munkamemória-modell egy alrendszerét, a 
téri-vizuális vázlattömböt, valamint kitértünk arra, hogy hogyan is fejlődik az 
emlékezet kísérleti személyeink életkorában, az iskoláskorban. Ezt követően a 
játéknak az emlékezetre, illetve a pszichikum fejlődésére gyakorolt hatását vizs-
gáltuk, különös tekintettel a szabályjátékokra, ezen belül a sakkra.  

Áttekintettük a témában történt korábbi kutatásokat, majd ezek alapján 
fogalmaztuk meg hipotéziseinket. Hipotéziseink ellenőrzése során egy ízben 
kaptunk tendenciaszerű eredményt, a második eset során sem szignifikáns, sem 
tendenciózus eredményeket nem kaptunk.  

Úgy gondolom, hogy az előző fejezet során megnevezett módszertani 
hiányosságok kiküszöbölése esetében számos továbbgondolása létezhet a kísér-
letnek. Vizsgálatunk egyik fő negatívuma a nemek kiegyenlítetlensége. Érdekes 
továbbvitele lehet e kísérletnek a nemek közti különbség megfigyelése.  

Adriaan de Groot vizsgálatában (1965, idézi Bilalić, M., McLeod, P. és 
Gobet, F. 2006) kimutatta, hogy a sakkmesterek 5 másodperces megfigyelési 
időt követően szignifikánsan több állást tudtak visszaidézni, mint az újoncok. 
Jelen kutatásunkban – a tevékenység idejét leszámítva – nem tettünk különbsé-
get a sakkjátékosok között. Feltehetően nem csak az adhatja meg az amatőr és 
a profi közötti különbséget, hogy hány éve sakkozik, hanem hogy milyen gyak-
ran foglalkozik a tevékenységgel. E kérdés összekapcsolható a motiváció téma-
körével, valószínűleg gyorsabb fejlődés jellemzi a motiváltabb gyermekeket.  

Érdekes kérdést vet fel azonban az, hogy a fejlett vizuális memória oka 
vagy következménye a magas szintű sakktudásnak. Vajon azokból válnak kiváló 
sakkozók, akik az átlagosnál jobb vizuális memóriával rendelkeznek, vagy a 
sakk hatására mérhető náluk jobb teljesítmény. Munkánkban ez utóbbit vettük 
figyelembe, hiszen úgy gondoltuk, hogy a sakk eredményezi a fejlettebb vizuális 
memóriát. Újabb továbbgondolása lehet azonban a kísérletnek egy longitu-
dinális vizsgálat elkészítése, melynek elkészítése a gyermekek „sakktanulmá-
nyai” elején venné kezdetét. Így feltehetően kiszűrhető az, hogy melyek a fel-
tételei és a következményei a kiváló sakk-képzettségnek.  

Ognjen Amidzic néhány fejezettel korábban említett vizsgálata nyomán, 
mely szerint a sakkozás kiemelkedő művelői a hosszú távú emlékezet felhasz-
nálásával oldják meg a játék adta problémákat, további lehetőségeket rejt – jól-
lehet hosszabb időt felölelő kutatást igényel – a kísérleti személyek hosszú távú 
memóriájának vizsgálata.  
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