
Archeokaland

1497-ben Luis Ramírez de 

Lucena, egy spanyol sakk-

nagymester sakkról szóló 

könyvet adott ki, amelyben le-

írja a régi és az új szabályokat is. 

Ez utóbbiak gyorsan terjedtek, 1512-

ben Rómában a portugál sakkjátékos, 

Pedro Damiano már csak az új meg-

nyitásokat és végjátékokat 

említi saját mű-

vében.

A 
sakk egy ősidők óta ismert játék, bonyolultsága és meg-

unhatatlansága mellett misztikuma talán abból is ered, 

hogy kialakulásának pontos helyét és időpontját nem 

tudjuk, mégis mindenki játszott már vele, de legalábbis hal-

lott már róla. Valószínűleg Indiából származik, egy legenda 

szerint egy rádzsa (király, uralkodó) nagyon unatkozott, ezért 

egy brah min (pap, tudós) megalkotta számára a sakkjátékot. 

A rádzsa jutalmat ajánlott a brahminnak, aki ravasz módon 

„csak” annyi fi zetséget kért, amennyi búzaszem a sakktáb-

la négyzeteire fér, de úgy, hogy az első kockára egy, a má-

sodikra kettő, a harmadikra négy búzaszem stb. kerüljön, 

vagyis a következő mezőn elhelyezett szemek száma mindig 

az előző mezőn elhelyezett szemek duplája legyen. A rádzsa 

egészen addig csak mosolygott az ötleten, amíg rá nem jött, 

hogy az utolsó, 64. négyzetre már annyi búza-

szemet kellene raknia, amennyi búza az egész 

földkerekségen nincs, sőt több, mint ameny-

nyit valaha megtermeltek a Földön. A le-

gendában szereplő brahmin tehát kiváló 

matematikus volt.

A játékot Indiában csaturangának ne-

vezték, majd a perzsák satrang néven 

játszották a Kr. u. 6. századtól. Firdau-

szi, a perzsák világhírű költője volt az, 

aki a Sáhnáme, azaz a „Királyok könyve” című 

művében először írta le részletesen a játék szabá-

lyait a 10. század végén. A perzsáktól az arabok, majd 

a törökök vették át, akiknek köszönhetően Európába is át-

került a középkor folyamán, de már sakk néven. Először a mai 

Spanyolország területén volt népszerű, majd 

a keresztes hadjáratok lezárultát követően 

Közép- és Nyugat-Európát is meghódította. 

Főként a királyi családok, főurak és egyházi 

méltóságok kedvelt szórakozásává vált.

A 15. században a játék nagymérték-

ben átalakult, ugyanis az arab típusú bá-

bukat és szabályokat is megváltoztat-

ták. Az „eredeti” arab játékban ugyanis 

egy-egy király, egy-egy vezír, egy-egy 

elefánt, egy-egy torony és egy-egy ugró 

volt, akik előtt nyolc paraszt állt, sőt a játéktáb-

la is egyszínű volt. A fi gurák stilizáltak és egyszerűek 

voltak, hiszen az iszlám tiltotta az élőlények ábrázolását. 

Az európaiak által végrehajtott változtatások először a mai 
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Sakk-matt a középkorban

Spanyol-, Olasz- és Franciaország területén jelentek meg. 

A sakk ekkorra minden szempontból (nemcsak külsőleg, de 

a szabályokat tekintve is) átalakult: a futó és a vezér 

menetmódját kiterjesztették.

A korábbi egyszerűbb fi gurák Európában 

jóval díszítettebbé és megszemélyesítetté vál-

tak. A vezír helyett megjelent a királynő, az ele-

fánt helyett a futó, és az ugró helyett pedig a ló 

vagy huszár.

Kezdetben íjas vagy köresztergával készí-

tették a bábukat, azonban az új, bonyolultabb 

formákat már nem tudták így előállítani, ezért 

egyenként faragták ki őket. A technikát a 13. szá-

zadi Alfonso-kódexből ismerjük, ahol egy mini-

atúrán két sakkjátékot készítő mestert is lát-

hatunk. Az egyik a táblát festi, a másik pedig 

esztergával vágja ki a fi gurákat. Az ilyen na-

gyobb példányszámban elkészült fi gurák 

zömmel nem a királyi készletekbe, hanem 

a főurakhoz jutottak el. Anyaguk lehetett fa, 

csont, féldrágakő, nemesfém vagy akár por-

celán is. A sakktábla is változott: fekete-fehér 

színűvé vált. Legtöbbször asztalba illesztették. 

Készülhetett márványból, teknőchéjból, ében-

fából és gyöngyházból is. Magyarországon több írott forrás iga-

zolja a sakk népszerűségét, mint régészeti lelet. Thuróczy János 

A magyarok krónikája című művében írja, hogy 

1335-ben Károly Róbert a visegrádi találko-

zón egy csodálatos sakktáblát ajándékozott 

János cseh királynak. A sakktábla négyzeteit 

aranyba foglalt jáspisok és smaragdok díszí-

tették. A fi gurák is aranyból készültek, amiken 

drágakövek voltak. Mátyás történetírója, Bonfi ni 

említi, hogy Mátyás felesége, Beatrix királyné 

a lengyel királyfi val, Ulászlóval az olmützi ta-

lálkozón 1469-ben több játszmát is lejátszott. 

Az is bizonyítja a sakk népszerűségét Mátyás 

és Beatrix udvarában, hogy egy ízben az újévi 

lakoma nyolcadik fogása egy mandulatejből 

és cukorból készült, fekete-fehér sakktáb-

latorta volt. Zsigmond, lengyel herceg 16. 

század eleji budai számadáskönyvében ta-

lálható egy sakktábla kifi zetését igazoló té-

tel. A tábla ezüst volt, és gyöngyberakásos 

fi gurák tartoztak hozzá. 1557-ben egy olasz 

sakkmester, Giovanni Oliver a Magyar Király-

ság területére utazott, hogy megmérkőzzön 

Batthyány Ferenccel, aki akkor a leghíresebb 

magyar mester volt.

Diósgyőri sakkbábu

Iráni sakkfi gurák megközelítőleg az Kr. u. 1040 és 1196 közötti időkből Perzsa bronz sakkfi gurák a Kr. u. 6–7. századból
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A legkorábbi magyarországi sakkbábulelet a diósgyőri 

várból került elő. A várban különböző félkész, megmunkált 

és hulladék állatcsontból készült tárgyakat is találtak. Ezek 

egyértelműen egy csontmegmunkáló műhelyre utalnak. 

A csonttárgyak közt egy szarvasagancsból készült sakkfi gura 

is volt, amely a 14. századra keltezhető. Mivel az egyik fele sé-

rült, így nem lehet pontosan tudni, hogy a bábu feje miképp 

nézett ki, így sajnos azt sem lehet megállapítani, hogy bástya 

vagy futó volt-e. Ugyancsak a 14. századra korhatározható 

a budai vár házi kápolnájában előkerült szürkére égetett, ter-

rakotta lovas fi gura. Sajnos hiányzik a lovas feje és karja, va-

lamint a ló feje és lába is, de ennek ellenére megállapítható, 

hogy anatómiailag és ruházatát tekintve is precízen elkészített 

darab. A huszárt nem geometriai formák díszítik, hanem élet-

hű mása egy valódi lovasnak. Analógiák alapján kétség kívül 

sakkbábunak tarthatjuk, ugyanis az angol elefántcsont fi gurák 

méretben és formában is roppant hasonlóak. A ló éppen ug-

rásra vagy ágaskodásra készül, a lovas pedig ennek megfele-

lően ül a lovon. Míg a budai leleten a sakkreform európai jel-

lemzői megfi gyelhetőek, addig a Visegrádon talált 15. századi 

csontból faragott huszár még az arab bábuábrázolás jegyeit 

viseli magán. Időben a következő sakkbábulelet Nagyvázsony-

Lewsi sakkfi gurák a 13. századból

Sakk-matt a középkorban

Yvory kőből és csontból készült perzsa vagy egyiptomi játékfi gurák a 11. századból
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ban került elő, ahol három szarvasagancsból készült darabot 

találtak, amelyekkel a 15–16. század fordulóján játszhattak. 

Az egyik egy futó, a másik egy királynő, a harmadik pedig 

egy bástya. Készítésükre eszterganyomok utalnak a talpaikon 

és a tetejükön. Mindegyiknek geometrikus alakja van, ugyan-

akkor talpátmérőjében, stílusában és készítési módjában eltér 

a másik kettőtől a futó. Az eltérések alapján valószínűleg nem 

egy készletbe tartozhattak eredetileg. A játékot feltehetően 

a közeli pálos kolostorban készíthették. Magyarországon egye-

dülálló leletnek számít a diósgyőri várban talált sakktáblatöre-

dék. A 15. századi rétegből került elő a 29×39 cm-es, vörösmár-

ványból faragott, erősen átégett kőlaptöredék. 5 centiméteres 

oldalú, mélyebben bevágott négyzetek váltakoznak a lap sík-

jával egymagasságú, azonos méretű négyzetekkel. A mélyebb 

négyzeteket eredetileg más anyag tölthette ki intarziaszerűen. 

Érdekessége, hogy bekarcolt nevek és évszámok is találhatók 

rajta. A Chanad (Csanád) és Bornemissza nevek kivételével 

a többi sajnos olvashatatlan.

Magyarországon tehát kevés sakkjátékkal kapcsolatos lelet 

került mindeddig elő, azonban az írott források alapján kétség 

kívül igazolható, hogy itt is népszerű játék volt a királyi család 

és a jómódú emberek körében. Az itthon fellelt sakkfi gurák 

keltezési idejük és formájuk alapján is többnyire az európai 

sakkreform előtt készülhettek, leszámítva talán a budai vár 

egyetlen huszárját. Az első teljes magyarországi készlet vi-

szont már nem a középkorban, hanem az 1760-as években egy 

meisseni műhelyben készült.

C C C

Sakk-matt a középkorban

Egy hatalmas Fátimida hegyikristályból készült 
sakkfi gura a 11. századi Egyiptomból

10–11. századi perzsa sakkfi gurák
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