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A dobókocka története 
 

Napjaink legtöbb asztali szerepjátékának szinte elengedhetetlen kelléke a dobókocka, vagy 
valamiféle dobótest. Legtöbb esetben véletlenszám-generátorként használjuk, a szerencse 
vagy más véletlenszerű események szimulálására, eldöntésére. Szinte minden szerepjátékos 
rajong a dobótestekért, és gyakran egész zacskónyi, olykor táskányi kollekcióval 
büszkélkedhet. De vajon honnan ered ez az általunk annyira kedvelt eszköz?  
A dobókocka (nevezzük most így a dobótesteket az egyszerűség kedvéért) az egyik legősibb 
játékeszköz, melyet az emberiség ismer, és máig széles 
körben elterjedt. Eredete csaknem az emberiséggel egyidős, 
így a kialakulásának pontos körülményeit sajnos nem 
ismerjük. A legkorábbi feljegyzések, melyek dobókockára 
utalnak, bizonyos csontokról szólnak. Ezeket az eszközöket 
állati boka- és ujjperc-csontokból készítették, és jóslásra 
használták. Mágikus erőt tulajdonítottak nekik, és hitték, 
hogy a csontok megmutatják a jövőt vagy segítenek bizonyos 
döntések meghozatalában. Egyes kultúrákban ilyen csontok a 
mai napig is használatosak. 
 
Talán az ilyen csontok továbbfejlett változatai alkotják időutazásunk következő állomását, a 
dobópálcákat. 
A legkorábbi feljegyzések ilyen dobópálcákról időszámításunk előtt 3500-ból származnak, 
melyekben az ókori egyiptomi szenet elnevezésű táblás játékról írnak. E játék a legrégebbi 
fennmaradt hasonló játék a világon. A szenet eleinte egyszerűbb változatokban tűnt fel; az 
Újbirodalom idején azonban bonyolultabbá vált és vallási jelentőségre is szert tett. A tábla 
egy háromszor tíz négyszögre felosztott téglalap, melyet a bábuknak feltehetőleg nyújtott S 
alakzatban kellett bejárniuk. A legtöbb négyszög üres volt, de némelyikre hieroglifákat írtak, 
ennek feltehetőleg szerepe volt a játékban, Kétféle bábu tartozott hozzá, az Óbirodalom idején 
mindegyikből hét, az Újbirodalomban öt. 
A dobókocka elődjei, a dobópálcák határozták meg a 
lépéseket. Dobópálcát több más játékhoz is használtak. 
A pálcák, melyekből négy kellett egy játékhoz, laposak 
voltak, egyik oldaluk fehérre festve. A ma 
múzeumokban őrzött több mint 120 szenettábla három 
változatban fordul elő: fából, kőből vagy kerámiából 
készült keskeny lap; más célból készült tárgyakra 
felvázolt rajz, illetve finom kidolgozású fa-, kő- vagy 
kerámiadoboz, melynek fiókja is volt a bábuk és a 
dobópálcák tárolására (az Újbirodalom korából). 
A képen: III. Amenhotep sírjából származó senet tábla. 
 
 

Utunk következő állomása időszámításunk előtt 3000, a mai 
mexikói Chiapas államban lévő Tlacuachero ásatási terület. E 
helyen 1998-ban Barbara Voorhies régész agyagpadlóba fúrt, 
C alakban elrendezett titokzatos lyukakra bukkant amikor 
egy chantutói kagylóhéjdomb belsejében sírfeltárást végzett – 
ezek régi, tengeri kagylóhéjakból és más hulladékokból 
felhalmozott hatalmas képződmények. A régész szerint ezek 
a lyukak kockajáték táblái is lehettek. Voorhies, miután 
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megtalálta a különös lyukakat a kagylóhéj-hegyben, különböző elméleteket állított el azok 
eredeti célját illetően – például olyat, hogy azok egy állatok elkerítésére épített karám nyomai 
lehetnek. Miután azonban elolvasta Stewart Culin néprajzkutató 1907-ben kiadott, az észak-
amerikai indiánok játékairól szóló könyvét, ezek a teóriák ostobaágnak tűntek számára. A 
könyv illusztrációi és a benne szereplő leírások rámutattak arra, hogy a chantuto-lyukak 
közeli hasonlóságot mutatnak a XIX. századi, Arizona állambeli walapai törzsnél talált 
eredményhirdető táblákhoz – „mindössze annyi a különbség, hogy mintegy 4000 év választja 
el őket egymástól” – jegyezte meg Voorhies. A walapai indiánok kockatábláját növekvő 
sorrendben elrendezett kövekből, és nem lyukakból állították össze. A chantutóknak a külső 
mexikói partok mentén nem voltak köveik. A játékhoz két walapi játékosnak kellett a 
lyukakkal kialakított C alakzat nyitott oldalával szemben leülnie. Az egyik játékosnak egy 
botot – a walapaiknál ez kocka volt – kellett az egyik térfélre dobnia. A térfélnek és az azt 
körülvevő oldalnak egy-egy számértéke volt. A játékosok által elért számok alapján a 
köveiket vagy más jelzőalkalmatosságot (még nem tisztázott, hogy a walapaik, vagy a 
chantutók pontosan mit is használtak e célra) az adott számnak megfelelő hellyel 
elmozdították a C alakkal határolt mező körül. Az a játékos nyerte meg a játékot, aki köveivel 
elsőnek érte el a sarlóalak szemben lévő végét. 
 

 
 
 
 
De utazzunk is tovább a következő állomásunkra, mely időszámításunk előtt 2600-ban, az 
ókori suméria területén fekvő Úr városában van, mely a mai Afganisztán területén található! 
Innen származik az „Ur városának királyi játéka”, vagy „Ur-i húsz négyzetes táblajáték” 
néven ismert táblás játék legrégebbi fennmaradt példánya. Bár egyes kutatók a játék 
kialakulását az ékírásos emlékek alapján i.e. 3000-re datálják, nincsenek régebbről maradt 
példányok. A játékot nyolc tetraéder alakú (négyoldalú) kockával és 14 korong alakú darabbal 
játszották. A 20 mezős játék valószínűleg az egyik legkedveltebb táblás játék volt az egész 
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Közel-Keleten, mivel erről maradt 
fenn a legtöbb ásatási lelet a Kr.e. 
3. évezred elejétől a Kr.e. 1. 
évezred végéig. Az előbb említett 
legismertebb példányt (4 másik 
táblával egyetemben) Sir Leonard 
Wolley találta 1926-ban, Ur város 
királysírjainak régészeti 
feltárásakor. A tábla mellett hét-hét 
darab, öt pöttyel ellátott kör alakú 
jelzőt (fehér és fekete színben), 
valamint kis tetraéder alakú 
sorsvetőket és négyoldalú 
dobópálcákat is találtak. A 
húszmezős játékot egyes 
feltételezések szerint az 
időszámításunk előtti 33. században 
találták ki, bár az általunk ismert, 
klasszikus formáját csak a 26. 
századra nyerte el. Az elmúlt 

évszázadban a játéktörténészek számos szabályvariációt dolgoztak ki rá. Ezek majd’ 
mindegyike egyszerű „race game”, tehát dobj és lépj típusú játék. 
 
 

Láthatjuk, hogy eddig csupán dobótestekről beszélhettünk. 
Valódi kocka alakú dobótestet először csak időszámításunk 
előtt 2000-ből származóan találtak Egyiptomban. A következő 
források majd csak az i.e. 1180-as évekből származnak, amikor 
is Sophoklész állítása szerint a Trójai háború alatt Palamédész 
feltalálta a kockát. A görögök valóban használtak hatoldalú 
dobókockát, melyet ők kuboi-nak neveztek (innen származik a 
„cube” szó, a kocka angol elnevezése). A legkorábbi ismert 
görög kockák az i.e. VII. századból származnak, akropoliszi 
sírokból és szentélyekből. 

 
Továbbhaladva az időben, a rómaiak i.e. 900 körül már igen jól ismerték a dobókockát. 
Kezdetben mind játékra, mind jóslásra az asztragalosz kockát használták, ami a juh- és 
kecskeláb sarokcsontja volt. Ez még négyoldalú volt, a későbbiekben a hatlapú kocka terjedt 
el, melyet már Mezopotámiában is ismertek. A rómaiaknál tiltották a dobókocka-játékot, bár a 
legionáriustól a császárig mindenki lelkesen játszott. Hivatalosan azért tiltották, nehogy 
elkockázzák utolsó tunikájukat is, ám a valós ok, hogy ne profanizálják azt, ami egykor szent 
volt. 
A Szaturnáliákon, az évkezdő-évzáró ünnepségeken viszont szabad, sőt kötelező volt a 
kockajáték. A lakomákon ott elnökölt az egykor feláldozott bűnbak utóda, a Saturnalia-király, 
akit kockával sorsoltak ki. 
Cicero írja a sorsvetésről, hogy az ő korában magas beosztású férfi nem folyamodik a 
kockákhoz. Néhány évtized múlva, Augustus uralkodása alatt azonban a császár veje, 
fogadott fia és hadvezére, a későbbi Tiberius császár, mielőtt nagy vállalkozásba kezdett, 
megkérdezte az arany sorskockákat. 
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A kocka azonban nemcsak a nyugati világot kerítette hatalmába. Kínai ásatások során 
bukkantak olyan hatoldalú dobókockákra, melyek i.e. 600-ból származnak. A kocka tehát 
meghódította az egész világot. 
A kockáról szóló első igazi írásos emlék i.e. 400-ból származik. A Mahábhárata nevű írás 
egy ősi, mintegy háromezer éves, szanszkrit nyelvű hindu eposz. Százezer versszakával a 
világirodalom leghosszabb alkotása, nyolcszor hosszabb mint az Iliász és az Odüsszeia 
együttvéve. Alaptörténete – egy gigantikus testvérháború – köré számtalan monda és 
elbeszélésfüzér társul. A történet során kockadobás dönt többek között egy egész országrész 
sorsáról. 
 

 
Részlet a Mahábháratából 
 
 
 

Ugyanakkor a görögök hatása nem múlt el nyomtalanul. A platóni 
geometria nemcsak a matematika terén hagyott nyomot, hanem a 
kockajátékok fejlődését is segítette. I. Ptolemaiosz uralkodása 
idejéről, Alexandriából (a mai Egyiptom területe) került elő az első 
12 oldalú dobókocka i.e. 150-ből. Habár a platóni geometria már 
tartalmazza a húszoldalú dobókocka alapjául szolgáló ikozaédert, 
mégis a legrégebbi 20 oldalú dobókocka (balra) lelet (egy üveg-
kocka) időszámításunk után 100-ból származik. Elképzelhető, hogy 
ez előtt is léteztek már d20-ak, ám létüket semmi nem bizonyítja. 
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Több kutatás bizonyítja, hogy a XI. századi vikingek is ismerték a 
dobókockát, és előszeretettel használták játékaikhoz. Többek között 
Izlandon és Skóciában is találtak olyan i.sz. 900 és 1000 közötti 
időkből származó viking sírokat, melyekben a halottakat viking szokás 
szerint a használati tárgyaikkal együtt temettek el. E tárgyak között 
számos sírban találtak dobókockákat is. 

 
 
 
A XIII. század második felében X. Alfonz kasztíliai 
király megbízásából íródott „Libros de los Juegos”, 
vagy „Libros de acedrex, dados e tablas” című kódex 
már számos kockajátékról ad leírást. A 98 oldalas mű 
mintegy tizenkét oldalon keresztül taglal tizenkét 
kockajátékot. Bevezetésképpen pontosan meghatározza 
a szabályos dobókocka paramétereit is. Eszerint a 
dobókockának mindenek előtt legyen hat egyenlő 
oldala. 1-től 6-ig legyen számozva, és az egyes a 
hatossal legyen ellentétes oldalon, a kettes az ötössel 
legyen szemben, a hármas pediglen a négyessel 
átellenben. Anyagáról leírja, hogy lehet fából, fémből 
és vasból is, ám a legjobb kockák csontból készülnek. 
Minden, a kódex által leírt legtöbb kockajátékot három 
kockával játszottak. Lássunk ezek közül néhány 
érdekesebbet:  
A legegyszerűbb talán a mayores , melyben az nyert, aki a legnagyobb összeget dobja a 
három kockával. 
par con as: a játékosok egyszerű dobással eldöntik, hogy ki kezd; ezután az nyer, aki egy párt 
és egy hatost dob. 
Végül egy olyan játék, melynek neve az angol „hazard” (veszély, kockázat), a francia 
„hasard” (szerencsejáték: kocka, kártya), és az arab „yasara” ("kockázott") szavak mellett 
talán szintén a ma ismert „hazárd” szavunk eredetéül szolgált: az azar. A játékosok egyszerű 
dobással eldöntik, ki kezd; ha az első játékos dobása 3-6, illetve 15-18 közé esik, akkor nyer 
(ez az azar); ha 7-14 közé esik a dobása, akkor még egyszer dob, miközben megjegyzik a 
dobott értéket (É1); ha azart dob, veszít, ha nem, akkor megjegyzi a dobott számot (É2); 
ezután addig dobál, amíg vagy É1-et nem dob (ekkor veszít), vagy É2-t (ekkor nyer). 
 
 
 

Következő jeles állomásunk a dobókocka történetében a 
XVI. századi Itáliában van, ahol is többek között 
Gerolamo (vagy Girolamo, vagy Geronimo) Cardano 
(matematikus, fizikus, asztrológus, orvos és 
szerencsejátékos [tényleg!]) és Galileo Galilei 
természettudós matematikai analízisnek vetette alá a 
kockajátékokat, és megszületett a valószínűség és a 
véletlenszerűség fogalma. 
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Bár bizonyítékot jómagam nem találtam 
rá, egy weboldal 
(http://www.dicecollector.com) állítása 
szerint a legrégebbi 8 oldalú kocka 
szett 1888-ból maradt ránk. Az 
Amerikai Egyesült Államok 
Szabadalmi Hivatalának bejegyzései 
között hivatalosan csak 1917 április 24-
én került szabadalmaztatásra egy 
nyolcoldalú kocka Edward N. Breitung 
által. (Lásd: 4. ábra) 

A legidősebb? D8 Póker kocka szett (1888) 
 
 
Bár valószínűleg már korábban is ismerték, mégis csak a XX. században került hivatalos 
szabadalmaztatásra a 10 oldalú dobókocka 1906 január 9-én Albert Friedenthal által az 
Amerikai Egyesült Államokban. (Lásd: 1-2. kép) 
 
 

A XIX. században - Platón és Arisztotelész formatanát követve - a 
kristálytan vált a szimmetriakutatások meghatározó terepévé. E 
tudomány egyik terméke a 30 oldalú dobókocka is, melyet 1982-ben 
az Armory adott ki. A d30 eredeti ötlete John Handworktól 
származik aki kollégiumi elsőéves volt a Virginia Technél. 
Handwork eladta az ötletét 1982-ben egy marylandi játékgyáros 
vállalkozónak, Roy Lippmannak. Lippman vállalata volt az Armory, 
Lou Zocchi – a Gamescience Rt. tulajdonosa - nagy riválisa. A d30 
megvásárlásának elősegítésére az Armory számos egyedi játékot 
adott ki, melyek mind e kockára épültek. 
 

 
A dobókockák soron következő generációja a 100 oldalú dobókocka, melyet először Lou 
Zocchi szabadalmaztatott szintén az Amerikai Egyesült Államokban, 1989 szeptember 19-én. 
Egyes elnevezések szerint alkotója után Zoccihedronnak is nevezik ezt a testet. (Lásd: 3. kép) 
 
 

Azonban a feltalálók fantáziája nem állt meg még itt sem. Már a 
láthatáron van a következő generáció is: a kockagyűrű, melyet Aaron 
Laniewicz és Sam Paley készít. 
 
Jobbra: Aaron Laniewicz és Sam Paley kockagyűrűje 
 

 
Láthatjuk tehát, hogy a dobókocka az emberiség kezdete óta egészen napjainkig jelen van az 
életünkben. Olykor emberek, családok, sőt néha nemzetek sorsát döntötte el.Hogy hová tud 
még fejlődni a dobókocka, és hogy hová viszi az emberiség sorsát, az igazán a jövő kérdése. 
Egy azonban bizonyos: már amikor az első ember eldobta az első kockát, a nagy játszma 
elkezdődött. Stílusosan tehát Caius Iulius Caesar szavaival zárom e rövidke tanulmányt: 
„Alea iacta est” azaz  

„a kocka el van vetve.” 

http://www.dicecollector.com/
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1. ábra - A. Friedenthal 1906-os szabadalmának rajza (10 oldalú dobókocka) 
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2. ábra -  - A. Friedenthal 196-os szabadalmának második oldala 
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3. ábra - Lou Zocchi 1989-es szabadalma, a 100 oldalú dobókocka 
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4. ábra - Edward E. Breitung szabadalmának rajzai a 8 oldalú kockáról 
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