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A terepasztal (sand table) megszületé-
se az ókori civilizációkhoz és azon belül is 
a görög kultúrához köthető elsődlegesen. 
Első felhasználási módja az Abax-ként1 (1. 
kép) ismertté vált asztalszerű tárgy melynek 
a tetejére homokot szórtak és a kor oktatói 
diákjai kat a homokban rajzoltatva tanították 
írásra, számtanra és geometriára. 

1. kép

A középkorból nem ismert ugyan a terep-
asztal további használata – valószínűsíthe-
tően a pergamen majd később a papír meg-
jelenése és elterjedése okán elveszíthette 
korábbi fontosságát – de az újkorból újra ta-
lálunk a használatára utaló forrásokat, habár 

1 Abax:rovátkolttábla,görögtalálmány.Számoláshoz
és oktatáshoz is használták. Szerk.: Orosz Gábor:
Prohászka Lajos Egyetemi előadásaiból I. Kossuth
EgyetemiKiadó,Debrecen,2004.

itt már nem az írás és számolás oktatására 
használták azt.

A terepasztal magyar megnevezés, és ki-
fejezetten a terep méretarányosan kicsinyí-
tett mását tartalmazó asztalt értjük alatta. Az 
első katonai felhasználására már az 1780-as 
évekből van információnk, amikor is Helwig 
Brunswick2 hercege a sakktól inspirálva el-
készítette első, a háborús hadszínteret imitá-
ló asztalát, egy a sakkhoz hasonló stratégiai 
játékhoz. A XIX. sz. elejéről származó for-
rások egyértelműen alátámasztják, hogy az 
abban a korban annyira sikeres porosz haderő 
már terepasztalra kifejlesztett hadijátékok al-
kalmazásával fejlesztette tisztjei döntéshoza-
tali képességeit. Ezeken a hadijátékokon már 
bírót használtak a játékosok pontozására és 
dobókockát a véletlenszerűség imitálásrára. 
Ezeknél a „Kriegspiel”-eknél (hadijáték) már 
kékre festett ólom vagy fémjelzőkkel jelölték 
a saját és pirossal az ellenséges erőket. Az 
1870–71-ben lezajlott Porosz–Francia há-
borúban már ez is éreztette hatását a porosz 
tisztek jobb felkészültségében. 

Talán sok olvasó számára is ismert H.G. 
Wells angol író (1866–1946) neve, aki Ki-
csiny háborúk (Little Wars 1913) című 
munkájában leírja az ő általa kitalált straté-
giai játék rendszerét, amelyet vagy egy asz-
talon vagy esetleg a kertben lehet „játszani” 

2 Peter P. Perla The Art of Wargaming Annapolis,
MarylandISBN0-87021-050-51990.
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és amelyet jószívvel ajánl 12–150 éves ko-
rig minden fiúnak és férfinak és az értelme-
sebb, fiús játékokat és könyveket kedvelő 
lányoknak. 

A műanyag és a fröccsöntés megjelenésé-
vel új időszámítás kezdődött a terepasztalos 
közösség számára. A már civil életben is 
megjelenő társasjátékok, az olcsóbb és na-
gyobb mennyiségben előállított makettek se-
gítségével, hamar nagy népszerűségre tettek 
szert főként tőlünk nyugatra. Aranykorát a 
hobbi az 1980-as években élte, utána már a 
személyi számítógépek megjelenésével és az 
ezekre íródott stratégiai játékok megjelené-
sével a terepasztalozás térhódítása lelassult.

Napjainkban már a terepasztalra készült 
stratégiai játékok nemcsak hogy lefogják tör-
ténelmünk teljes spektrumát, de azon túl is 
mutatnak. Ezek alapján ma már a hadijáté-
kok három különböző típusát különböztetjük 
meg:
1. Történelmi hadijáték: egy-egy csata, a te-

rephez és a résztevevő felek és alegységek 
fegyverzetéhez, szervezeti struktúrájához 
legteljesebben hasonlító makettek megje-
lenítésével, felhasználásával levezetésre 
kerülő hadijáték.

2. Történelmi „kitalált” hadijáték: egy-egy 
csata vagy a terep/vagy a résztvevő felek 
megjelenítésével való lejátszása.

3. Modernkori, kitalált hadijáték: napjaink 
seregeit, fegyvereit, szervezeti struktúráját 
imitáló kitalált konfliktusok lejátszása.

4. Sci-fi hadijáték: jövőben játszódó fegyve-
res összecsapások lejátszása kitalált hely-
színeken és résztvevőkkel. 

A hadijátékokhoz nélkülözhetetlen a sza-
bályrendszer, ami alapján a résztvevők tud-
ják használni (mozgatni, lőni stb.) az általuk 
írányított egységeket. A szabályrendszerek 
elemzését ez a cikk terjedelmi határai miatt 
nem teszi lehetővé, de lehetőséget ad a kö-
zös, nélkülözhetetlen pontok megjelölésére.

Amit minden szabályrendszernek tartal-
maznia kell: a méretarányosság, a hadijáték 
lefolyásának időbeni felosztása és valami-
lyen pontérték táblázat, amely biztosítja az 
egymás ellen harcoló erők egyensúlyát.

Katonai felhasználása

Cikkem témája természetesen nem a terep-
asztalozás történelmének vagy civil felhasz-
nálásának bemutatása. Megírásának gondo-
lata más okból vetődött fel bennem. Ennek 
a hobbinak is – mint sok másnak is – elég 
sok érintettje szolgál a Magyar Honvédség 
kötelékében, köztük jómagam is. Terepasz-
talos éveim során, beszélgetve más ezt a hob-
bit űző bajtársammal kialakult bennünk egy 
elképzelés, amely alapján úgy gondoltuk, 
ennek a hobbinak létrehozhatnánk a katonai 
változatát is (megfeleltetve a jelenlegi had-
viselési normáknak, technikai és fegyverzeti 
eszközöknek stb.), amelyet felhasználhat-
nánk a tisztjeink, altisztjeink katonai gondol-
kodásának fejlesztésére.

A terepasztal használata, mint már a fen-
tiekben említettem nem a hadseregen kívűli 
emberek szórakoztatását szolgálja csak, sőt 
kialakulásában és fejlődésében a kezdő lö-
kést a katonai felhasználás adta. A „száraz-
földi” hadijátékok kialakulásáról már írtam, 
de a rendszer sokoldalú felhasználását bemu-
tatva, megemlíthetjük itt akár a „The Naval 
War Game” szabályrendszert is, amely a 
Jane’s Fighting Ships 1905/6-os számában 
volt bemutatva3 és amelynek segítségével a 
haditengerészetnél szolgáló tiszteket tudták 
gyakoroltatni.

A már oly sokat említett terepasztal nap-
jainkban sem tűnt el teljesen a Honvédség 
kiképzési-felkészítési eszköztárából. Terep-
asztal felhasználásának segítségével tartanak 

3 Fred T Jane újranyomott kiadás David & Charles
Publishers1970ISBN:0715349236
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eligazítást különböző szintű parancsnokaink 
egy-egy harcászati mozzanat végrehajtása 
előtt beosztottaiknak (2. kép) a jobb szem-
léltethetőség és a könnyebb érthetőség ked-
véért. Szintén előremutató a felhasználási 
módja a terepasztalnak az 5/62 LZ-nál ahol 
a TDG (Tactical Decision Game jelentése: 
Harcászati döntéshozatali játék) foglalkozá-
sok alapvető kellékeként készítettek el egyet. 

2. kép: Rajparancsnoki eligazítás terepen

Elképzelésem szerint ezek mellett a fel-
használási módok mellett, a költséghatékony 
kiképzés fontosságának szem előtt tartásá-
val érdemes lenne elgondolkodnunk egy a 
Magyar Honvédség berkein belül kialakított 
saját hadijáték rendszer és az ehhez tartozó 
olcsón és gyorsan legyártható eszközpark 
kialakítására. Joggal merülhet fel a kérdés, 
miért hiszen már rendelkezünk a kor követel-
ményeinek megfelelő számítógépre tervezett 
és folyamatosan fejlesztett MARS rendszer-
rel, mint a parancsnoki döntéshozatali rend-
szer gyakoroltatására alkalmas eszközzel? 
A válasz az egyszerűségében van.

A MARS rendszert már én magam is több 
alkalommal használtam és egy nagyon jó ki-
képzési eszköznek tartom, de mivel tökéle-
tes rendszer nincs így mindenképp érdemes 
néhány hátrányát megemlítenünk. Ilyen hát-
rány lehet elsődlegesen az, hogy a program 
kezelésére operátorok kellenek, ez egyrészt 
szükségessé teszi a gyakoroltatás időbeni 

megtervezését és jóváhagyatását ezeknek 
az operátoroknak a „leigénylése” miatt, így 
rugalmatlanná téve a felhasználást. Másodla-
gos szempont ugyan, de a parancsnokok és 
az operátorok közötti komunikáció időt vesz 
igénybe, amely egy ilyen real time (valós 
idejű) program esetében súlyos következmé-
nyekkel is járhat. A program kezelőfelülete és 
a monitor méretei nem teszik lehetővé, hogy 
például egy század erejű alegység minden 
raját és tevékenységét megfigyelhessük, eset-
leg egyes kiküldött járőrök esetében például 
előfordulhat, hogy a monitort „vándoroltat-
ni” kell, hogy a járőr által szerzett vizuális 
felderítési információkat láthassuk, miközen 
a századunk többi alegysége ezalatt támadást 
kaphat, veszteséget szenvedhet és egy ilyen 
bonyolult harcászati helyzetben a további 
komunikációs zavarok az operátorral még 
több időveszteséget okozhatnak. Ezenkívűl 
további hátrányt jelent, hogy ez a program, 
mint minden számítógépre írt program szá-
mítógépet igényel. A megfelelő számú – a 
vezetési szinteknek megfelelő – gépi támo-
gatottsággal szinte egyetlen alakulat sem ren-
delkezik. végül, de nem utolsósorban mivel 
a technika ördöge soha nem alszik – szemé-
lyes tapasztalat – előfordulhat, hogy a gya-
korlat kellős közepén kényszerpihenőt kell 
tartanunk valamilyen informatikai, technikai 
meghiásodás elhárítására, amely idő szintén 
a kiképzés-gyakoroltatás idejéből von el ese-
tenként értékes órákat.

Még mielőtt heves vita alakulna ki az ál-
talam fent megfogalmazottak miatt kijelen-
teném, célom ezzel a hadijátékkal nem a 
MARS rendszer kiváltása, azt fontos és jól 
hasznosítható eszköznek tartom, szimplán a 
kiképzési eszköztárunk további bővítésének 
és fejlesztésének eszközét látom benne.

Elképzelésem szerint, zászlóalj szinten 
egy terem szükségeltetne benne egy terep-
asztallal. Eddigi tapasztalataim alapján én 
1:100-hoz méretarányban gondolkodnék a 
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szabályrendszer megalkotásánál. Ez az a mé-
retarány, amely megfelelő méretű terepasztal 
esetén már lehetővé tenné zászlóalj szintű 
alegység megjelenítését és szétbontakoztatá-
sát a méretarányosan kicsinyített harcászati 
szabályzók alkalmazásával. Ez a méretarány 
már lehetővé teszi a tüzérség és akár a mély-
ségből történő előrevonás gyakoroltatását is. 
Ha a méretarány elfogadásra kerül már csak 
egy szabályrendszer kidolgozása szükséges, 
amely véleményem szerint egy kisebb a hob-
biban már tapasztalot szerzett csoport (kb. 
6–8 fő) pár hónapos munkájának eredmé-
nyeként könnyen létrejönne. A terepasztalon 
az alegységek megjelenítésére használt ma-
ketteket megfelelő műszaki rajz elkészítése 
után, úgy gondolom, a Honvédség olcsón 
a saját műhelyeiben legyárthatná. Ezeknek 
– a járműveket és rajokat imitáló – maket-
teknek nem kell tökéletesen hasonlítaniuk 
valóságos társaikra egy követelménynek 
kell megfelelniük az asztalon egyértelműen 
azonosítható legyen a típusuk/fajtájuk (pl. 
BTR-80 vagy BTR-80AM). Persze van le-
hetőség igény esetén részletgazdag makettek 
elkészítésére is, amellyel a toborzás érdekeit 
is szolgálhatjuk. 

Az így elkészített hadijáték és az azt igény-
lő terepasztal felhasználása a következő dol-
gokat tenné lehetővé:
1. Zászlóalj- és századparancsnoki harcpa-

rancs kiadása még az alegység kitelepü-
lése előtt.

2. Zászlóalj-, század- és szakaszparancsno-
ki harcparancs kiadásának gyakoroltatá-
sa.

3. TDG foglalkozások levezetése zászló-
alj, század, szakasz és természetesen raj 
szinten.

4. Hadijátékok levezetése a parancsnoki 
állomány gyakoroltatása céljából, „lak-
tanyai” körülmények között a lehető 
legváltozatosabb terep, időjárási és har-

cászati viszonyok között (hiszen mindez 
csak a terepasztal berendezésén múlik!) 

5. Különböző fegyvernemek és szakcsapa-
tok együttes harcának begyakorlása har-
cászati szinten (3. kép). Harctámogatási 
és harckiszolgáló-támogató feladatok 
sze repe az összfegyvernemi harcban a 
harcászati szintű parancsnokok számára 
is begyakorolható és modellezhető egy 
ilyen játékban. Hiszen az ABv védelmi, 
műszaki és gyakorlatilag bármilyen kö-
rülmény szimulálható (4. kép). 

3. kép: Összfegyvernemi harc bonyolult  
terepviszonyok között

4. kép: – Dug in – jelentése beásva.  
Egyszerű jelzőkkel jelölhetjük alegységeink  

aktuális tevékenységét, védelmi fokozatát stb.
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6. Az alegységek teljes személyi állomá-
nyának gyakoroltatása 4. pontban em-
lített körülmények között. Célja olyan 
szintű ismeretek megszerzése a gya-
korlótereink használata előtt, amelyek 
számszerűen lerövidíthetik a kiképzés 
idejét hiszen úgy megy ki az állomány 
a gyakorlótérre, hogy már látta a drill 
végrehajtását, legalább elméletben te-
repasztalon. Alapismeretei vannak róla, 
kinek hol van a helye, és mi a szerepe a 
harcrendben.

7. Csökkenti a kiképzésre fordítandó költ-
ségeket: pl.: az ún. harcászati-alaki fog-
lalkozások ilyen kiképzés technikai se-
gédeszközön történő begyakoroltatása 
segít a haditechnikai eszközök térben 
történő elhelyezéséhez. Szakaszok és 
századok alapalakzatainak és különböző 
mozgásmódjainak begyakorlása.

 véleményem szerint ezeknek a lehetősé-
geknek a figyelembevételével kevesebb 
költség számolható. pl.: kevesebb üzem-
anyag felhasználás, kevesebb túlóra.  

8. Harceljárások begyakorlása: raj előkészí-
tett támadásának begyakorlása terepasz-
talon az összes fázis lemodellezésével. 

9. A harc megvívásának begyakorlása kü-
lönleges körülmények között. A hely-
ségharc, erdős hegyes terepen vívott 
harc, vízi akadályok leküzdése, stb. kö-
rülményeit hűen berendezni helyőrségi 
vagy központi gyakorlótéren nagyon 
nehéz. Ezeken a terepasztalokon gya-
korlatilag csak a fantázia szab határt a 
terepnek, és a körülményeknek. 

10. Történelmi csaták bemutatása (a terep-
asztal megfelelő berendezése után) okta-
tó, nevelő célzattal.

11. A modern kor konfliktusainak, csatáinak 
elemzése, bemutatása a terepasztal segít-
ségével.

12. Harcászati foglalkozások után AAR 
(After Action Review azaz Bevetés 

Utáni Kiértékelés) tartása az érintett 
parancsnoki állománynak ahol a terep-
asztalon bemutathatjuk, elemezhetjük, 
értékelhetjük a végrehajtást.

13. Nyílt napok, toborzások alkalmával vagy 
a laktanyában telepített vagy mobil te-
repasztal felhasználásával, egyszerűsített 
szabályrendszerrel a fiatal generációk 
megismertetése a Magyar Honvédség-
ben rendszeresített harci technikával, és 
figyelemfelkeltés a katonai pálya iránt. 

14. A játékrendszer és annak eszközei magá-
ban hordozza a civil társadalom felé való 
terjedés lehetőségeit gondolhatunk itt a 
Katonasuli programban való használha-
tóságára, nyugdíjas klubok, HEMO-k 
vagy Honvédelmi baráti körök irányába 
való terjesztésre és amint azt már emlí-
tettem a toborzás során is remekül fel-
használható eszköz lenne. 

15. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer tarta-
lékos parancsnoki állományának is kitű-
nő gyakorlási, gyakoroltatási eszközévé 
is válhatna akár a későbbiekben.

Amint az az eddigiekből is kiderülhetett, 
ez a katonai történelmi hagyományokkal is 
rendelkező egyszerű eszköz kitünő nevelési 
és oktatási segédeszközként funkcionálhat. 
Létjogosultságát bizonyítja az is, hogy nap-
jainkban is több internetes oldalon foglalkoz-
nak a témával nyugati és keleti katonai körök-
ben egyaránt. Említhetném itt akár a Google 
earth felhasználók által 2006-ban felfedezett 
több négyzetkilométeres terepasztalt Kína 
Ningxia tartományában, (5–6. kép) melynek 
hasznosításáról nem rendelkezünk pontos in-
formációkkal ugyan, de feltételezhető, hogy 
katonai célokra készítették. De említhetnénk 
még a nyugati fejlesztési irányokat jelző „vir-
tuális terepasztalt,” (7. kép) amit a DARPA 
nevű amerikai védelmi cég fejleszt és amely 
a jövő generációinak nyújthat majd kitűnő 
kiképzési segédletet, terveik szerint főként a 
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bonyolult városi harcászat gyakoroltatásában 
esetleg konkrét feladatok előtti felkészítést 
tesz majd lehetővé. 

5. kép: Terepasztal kínai módra

6. kép: Ugyanaz más szögből.  
Pontos felhasználási módja nem ismert

Cikkem vitaindító írásnak szánom, mert 
hiszem, hogy ha többen gondolkodunk egy 
témáról, akkor az érvek és ellenérvek tenge-
réből születhet valami jó és hasznos, amely 
mindannyiunk közös célját a hasznos, haté-
kony és emelett költséghatékony felkészíté-
sét segítheti elő a parancsnoki állományunk-
nak, fejlesztheti döntéshozatali készségét, 
javítja harcászati tudását, elősegíti a terep 
helyes értékelésének kialakulását és egyben 
folyamatosan a harcászati eljárások, külön-
böző bonyolult szituációk kezelésének vé-
giggondolására késztet.
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