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Egy hatszoros bajnok kisfiú győ-
zelmeinek krónikája következik.
  2014 januárjában alacsony, 
óbudai kis legényke csöngetett 
fel apukájával a Magyar Sakkvi-
lág Falk Miksa utcai szerkesztő-
ségébe. A főszerkesztőt, Németh 
Zoltánt keresték, hogy nézze már 
meg a lurkót, a sakk lesz-e a 
sport, amibe bele kell vágniuk, 
mert majd megeszi őket a kíván-
csiság. Merthogy az affinitás any-
nyi máshoz is meglenne, például 
a focihoz vagy a küzdősportokhoz. 
  A tapasztalt nemzetkö-
zi mester egykettőre megálla-
pította, hogy kifejezetten jók az 
észbeli képességek, ez alapján 
egyértelmű igent mond a szü-
lői kíváncsiskodásra. Edzőnek 
pedig Peredy Ferenc nemzetkö-
zi mestert, a Sárkány Diáksport 
Egyesület első táblását ajánlotta. 
Nam a mesterében olyan oktatót 
kap, aki vevő a nagy kihívások-
ra, tudja, mi a dörgés, és beszé-
li azt a „különös” nyelvet, ame-
lyiktől élményszámba mennek 
a foglalkozások. Februárban ta-
lálkoznak először, és már az el-
ső alkalomnak is nehezen akart 
végeszakadni, ami mindig ked-
vező előjel. Érezvén a rendkívü-
li tehetséget és kitartó lelkese-
dést a gyermekben, nem volt mit 
tenni, emelni kellett a lécet: egy-
szer csak azon kapták magu-
kat, hogy már heti három alka-
lommal dübörög a sakkműhely, 
persze az időhosszon is nyújta-
ni kellett. Kezdeti gyümölcseként 
az együttműködésnek a kisfiú az 
erősnek mondható őszi Lauder 
Fesztiválon élete első megmé-
rettetésén máris éremmel indít. 

  Innentől kezdve egyre többet 
tanult és versenyzett Giang Tran 
Nam, hiszen ő történetünk fősze-
replője. Jöttek a Sakksuli kupák és 
a különböző rapidtornák. Nagy-
csoportosként a Sárkányba iga-
zol, mellyel néhány játszmát elvál-
lalt az országos gyermek csapat-
bajnokságon, a Mogyoródi úton. 
Aztán ahogy belelendül a ver-
senyzésbe, egyre inkább játéká-
hoz szegődik a bátorság, és ahogy 
az várható, szállingózni kezdtek 
az eredmények, valamint egy-
re látványosabbak a győzelmek. 
2015-ben az országos óvodásbaj-
nokságon még „csak” az ezüst- 
éremig jut, de 2016-ban ennek 
a vetélkedésnek a megnyerése 
már majdhogynem papírformá-
nak számít – ez Nam első orszá-
gos bajnoki címe. Szűk egy év el-
teltével további öt ilyet szerez! Az 
országos U8-as rapidbajnoksá-
gon 7. kiemeltként, 1094-es élő-
vel, amit egy márciusi Art Pubon 
szerzett – ott azért indult el, hogy 
ne legyen teljesen felkészület-
len a játszmaírásból és a hosszú 
partikból az országoson –, „még 
csak” harmadikként végez, 4/4-
es bombastartja ellenére. Hiába, 
kevés még a rutin ahhoz, hogy 
végig megtartsa a magas táblát. 
Közben a budapesti ifjúsági csa-
patbajnokság amatőr osztályá-
ban szállít egy ezüstöt, és helytáll 
még egy esztergomi értékszám-
szerzőn, valamint egy Hóbagoly 
Kupán. 
  Majd jött az U8-as bajnok-
ság Balatonlellén. 
  7/5,5 ponttal, veretlenül a 
korosztálya alatt egy évvel ver-
senyző Nam a bajnok! Ez már a 

második országos bajnoki címe, 
innentől szó szerint megállítha-
tatlan, és még csak nem is isko-
lás. Győzelmének köszönhetően 
részt vehetett az Európa-bajnok-
ságon, ahová igazából még csak 
ismerkedni ment a nemzetkö-
zi poronddal: a 105 fős mezőny-
ben 1256 élőjével 42. rangsorolt-
ként 44. lett, nyerések kihagyá-
sa jellemzi játékát, de azért így is 
pluszban marad. Az újabb egyéni 
versenyek után a 2016. évi orszá-
gos gyermek csapatbajnoksá-
gon a Sárkány csapatával 8. he-
lyet szerez (az első partikra nem 
tud elmenni; a csapata mindösz-
sze 3 fordulóban ült le teljes erő-
vel), majd az I. Ádám György em-
lékversenyen játszik Kispesten. 
Mindezek eredménye, hogy 2017 
januárjában már majdnem 1400-
as élője van, amivel közel 300 
ponttal játszik a saját korosztálya 
felett a hazai mezőnyben, viszont 
ezzel már a nemzetközi poron-
don is megállja helyét. A júliusi 
FIDE 2009-es fiú ranglistán csu-
pán egyetlen orosz gyereknek 
van 1700-as élője, Nam pedig ott 
van már utána a legjobbak bolyá-
ban. Sosem szabad az élőpontok 
bűvkörébe esni, mert a játékerő 
számít, de azért ez már jelent va-
lamit. Az edzésmunkába bekap-
csolódtak Izsák Gyula, majd Fán-
csy Imre mesterek is.
  Nam 2017 áprilisában szerzi 
harmadik országos bajnoki címét, 
a legfőbb iskolai versenyen (diák- 
olimpia) győzedelmeskedik a ná-
la egy évvel idősebbek mezőnyé-
ben. Ez már előrevetíti, hogy a ve-
le egykorúak és nála fiatalabbak 
között az országos rapidon a ta-
valyi bronzérem után idén egyér-
telműen már aranyérem a cél. 
Ezt bő két héttel később Hajdú-
böszörményben hozza is 9/9-es 
hibátlan teljesítménnyel. Rá egy 
napra pedig országos csapatbaj-
nok a Sárkánnyal (csapattagok 
még: Szadai Dávid, Makay Márk 
János és Deák-Sala Emília táb-
lasorrendben, ahol csapata min-
den meccsét megnyeri), ebben a 
10 évesek mezőnyében klubja el-
ső tábláján 6-ból 5,5 pontot tesz 
hozzá a csapateredményhez, 
egyúttal az új U10-es egyéni baj-
nokot is megverve, ami tábladíj is 
egyben. 
  Nam számára az év nem 
lenne teljes, ha nem védené meg 
bajnoki címét Balatonlellén. A hét 

ellenfelének mindössze fél pon-
tot engedélyezve, ismét veret-
lenül diadalmaskodik, így az év 
egyértelműen Namé: az újabb 
bajnoki cím ezúttal már a hato-
dikat jelenti neki. És kérem, még 
csak most szeptemberben megy 
másodikba!
  Nam így újabb Európa-baj-
nokságra készül. Ezúttal már 
korcsoportja élmezőnyéhez tar-
tozik, és elmondható róla, hogy 
immár versenytapasztalata is 
van. Támogatókra ennek ellené-
re szüksége lenne, minél többre: 
az állandó versenyzés, az edzé-
sek, egy komoly sakkozó ese-
tében évente már milliós össze-
gekre rúgnak még a Központi 
Sakkiskola és a saját egyesület 
támogatása mellett is. Nam csa-
ládja kéri, hogy aki tudja magán- 
vagy vállalati szponzorációval tá-
mogatni a kisfiú fejlődését, segít-
sen! Nem lehetetlen, hogy valami 
nagy van itt kialakulóban, és Ön is 
részese lehet! Aki pedig szeretne 
egy olyan csapat tagja lenni, ahol 
komolyan és sokat tanulhat, ke-
resse a cikk szerzőjét, a Sárkány 
DSE vezetőjét, vagy rajta keresz-
tül Peredy Ferencet.
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1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 
4.¤xd4 e5 5.¤b5 a6 6.¤d6+ 
¥xd6 7.£xd6 £f6 8.£d1 £g6 
9.¤c3 d5 10.¤xd5 £xe4+ 
11.¥e3 ¤d4 12.¤c7+ ¢e7 
13.¦c1 ¥f5 14.¤xa8 ¤f6 15.c3 
¤c2+ 16.£xc2 £xc2 17.¦xc2 
¥xc2 18.¤b6 ¦d8 19.¥e2 
¢e6 20.0–0 ¤e4 21.¦c1 ¥d3 
22.¦d1 ¤xc3 23.bxc3 e4 
24.¥xd3 1–0

Segítség, leszakad a polc!


