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Hnefatafl 

Ezúttal kicsit könnyedebb témával drukkolnék elő. Ebben a rövidke írásomban a ”Tafl” 

játékokkat(közölük is különösképp a ”Hnefatafl”-t) szeretném megismertetni veletek. 

A Tafl szó az óészaki ”tábla” szóból eredezhető, és a középkorban eléggé ismert és elterjedt 

táblajátékoknak a neve. Valószínűsíthetőleg hasonló táblajátékkal már a görögök és rómaiak is 

játszottak, amit azonban aztán egy kis viking segítséggel kiszorított a Tafl Európában, ami alapvetően 

egy kelta-germán eredetű játék, de aztán a viking hódoltság területein is hatalmas sikere lett, illetve 

más közeli országokban is megismerkedtek vele. Később aztán a sakk veszi át a helyét. 

Azért is hangsúlyozom ki ennyire ennek a játéknak az ismertségét, mert valóban szerves része volt a 

korabeli vikingek szórakozásának, amit mondjuk nem biztos, hogy a mai tudatban fennmaradt-hisz 

egy ilyen harcias népet nem épp stratégiai táblameccsek közepette festik le a Hollywood-i filmek. 

Használását a sagák is tanúsítják (pl.: Orkneyinga saga, Hervarar saga). 

A kifejezetten skandináv verziónak Hnefatafl a neve, és a sakkhoz hasonlóan leginkább két játékos 

játszotta két különböző színű bábusereggel. Itt most nem igazán szeretnék belemenni a precíz 

játékmenet fejtegetésébe, mert egyrészt nagyon sok variáció létezik, másrészt pedig pontos 

játékleírások nem igazán maradtak fenn. De a játék lényege a következő: az egyik szín középen kezd 

(ezt a színt hívják ”viking csapatnak”), legközéppen a királyukkal, akit el kell juttatniuk a tábla 

sarkaiba úgy, hogy közben meg is védelmezik. A másik szín (a ”vikingek ellenségei”, pontos nevük 

nincs) négy-négy oldalról indul, és célja, hogy leüsse a királyt, illetve megakadályozza annak 

menetelését. Alaphelyzetben a bábuk egyet léphetnek csak ( a király kettőt vagy hármat), és bábut 

csak közrefogással lehet leütni. 

Bár ez csak modernkori gondolat, tudtommal középkori szövegekben nincs erről szó, de akár az 

istenek is játszhattak a Hnefatafl-el. Erre talán a leginkább felhozható ”bizonyíték-féleség” a Völva 

jövendölésében található meg: 

Szérűn táblát raktak, szórakoztak vígan, 
nem szenvedtek szükséget aranyban. 
Hozzájuk társult három vaderejű 
 óriáslány is, Óriáshonból. 
(8.versszak) 
 
Ez az istenek ténykedéseiről szóló résznek egyik darabkája (A völüspá elejéről), melyben ugyebár az 

eredeti szöveg a ”tafl”(tábla) szót használja. Én nem látom túlságosan értelmét beazonosítani ezzel, 

de meg lehet, hogy a vikingek valóban úgy gondolták, hogy az istenek játéka is ez, hisz az isteni 

műveltséghez és tudáshoz hozzátartozik az értelmes szórakozás is, amellyet akár azonosíthattak az 

akkor legelterjettebb játékkal is. 

Végére pedig itt van egy két link, hogyha valaki jobban bele szeretné ásni magát ebbe a témába, vagy 

kipróbálná a játékot. Én csak ajánlani tudom, remélem élőben is tudok majd egyszer játszani vele. 
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Hnefatafl, a vikingek játéka (magyar): http://www.skandinav-mitologia.hu/hnefatafl.html 

Hnefatafl angol, részletes leírása: http://hem.bredband.net/b512479/ 

Minden ami Hnefatafl (angol) (van lehetőség kipróbálni is): http://tafl.cyningstan.com/ 

Wikipedia (angol): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tafl_games 

Bemutat pár variációt és sok jó információt ki lehet belőle szűrni. A magyar oldala elhanyagoltabb. 
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