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Szerencsére folyamatosan bővül azok köre, akik a társasjátékozásra már felnőtteknek is szóló 
szórakozásként tekintenek, és keresik az új kihívást, a már jól ismert játékoktól eltérő (vagy éppen 
azokhoz hasonló) társasokat. Sajnos ilyen esetekben nem olyan egyszerű a helyzetük, mert nehéz 
megtalálni azt a játékot, ami tényleg felhőtlen szórakozást nyújt a csapat minden tagjának hosszú 
órákon át. Nekik szeretnék néhány tanáccsal szolgálni a játékválasztással kapcsolatban. 

Honnan szerezzünk információt?
Ahhoz, hogy dönteni tudjunk, először is minél többet kell 
megtudnunk a játékról.

A játék doboza
A legtöbb játék grafikája és doboza nagyon csábító és 
figyelemfelhívó. Sokszor csak azért állunk meg megnézni egy 
játékot, mert a dobozon található kép felkelti a figyelmünket. 
Ez a kép már utalhat is arra, hogy milyen jellegű a játék, de 
ne dőljünk be a profi művészek gyönyörű képeinek, mert a jó 
grafika ugyan sokat javíthat a játékélményen, de önmagában 
kevés egy jó játékhoz. 

A dobozok hátoldalán szinte minden esetben található 
fülszöveg a játékról, amelyben hangzatos és nagystílű módon 
ecsetelik a játék fantasztikus mivoltát. Ez legtöbbször a nesze 
semmi, fogd meg jól kategóriába esik, mert a játék témájánál 
(ami gyakran már a doboz grafikájából is sejthető) sokkal 
többet nem tudhatunk meg belőle. Ebből valamennyit talán 
meg sejthetünk a játékmenetről, de semmi pontosat arról, 
pontosan mi is vár ránk a játék során: menő licitálással kell 
megszerezni a birtokokat a másik játékos elől, vagy nagyobb 
konfliktus nélkül mindenki felépíti a birodalmát. 

Többször előfordul, hogy egy játék egy ismert filmhez, 
sorozathoz vagy könyvhöz kapcsolódik. Ebben az esetben 
sokkal nagyobb élményt nyújthat annak, aki ismeri és 
szereti az alapul szolgáló művet. De vigyázzunk, mert sok 
esetben ez csak marketingeszköz, és a játék mechanikája 
nem igazán illeszkedik a témához, és csak utólag húztak fel 
egy szép ruhát a drótkeretre. Szerencsére vannak pozitív 
kivételek is, például a Battlestar Galactica, ami egyedi 
mechanikájával nagyon jól visszaadja az eredeti sorozat 
első évadának paranoid hangulatát, mikor a kenyérpirítók 
(azaz az öntudatra ébredt robotok) ellen küzdő emberek 
mindenkiben álcázott ellenséget sejtettek.

A legtöbb dobozon három jellemző található meg: a 
lehetséges játékosok száma, a játékidő és az ajánlott életkor. 
A játékosok száma egyértelmű, hiszen a játék szabályai csak 
ennyi játékosnál működnek. Arra viszont figyeljünk, hogy ha 
egy olyan játékról van szó, ami ketten és többen is játszható, 
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akkor előfordulhat, hogy a sok játékosra kitalált szabályokat 
módosították két fő részére, de teljesen más élményt nyújt 
a játék párban, mint tömegben. A játékidő erősen függhet a 
játékosok számától, és hogy a játékosok milyen sokat szoktak 
gondolkodni. A feltüntetett érték ugyan adhat egy jó alapot, 
hogy mire számítunk, de ne lepődjünk meg, ha másfélszer, 
netalántán kétszer olyan hosszú lesz egy játék, főleg az első 
alkalommal. Az ajánlott életkor támpontot adhat a játék 
bonyolultságának megállapításához, de ne használjuk szigorú 
korlátként. Egy kilencéves gyereket, aki rendszeresen játszik 
társasjátékokat, és nagy tapasztalata van, nyugodtan le lehet 
ültetni egy 12 éves kortól ajánlott játékhoz. 

Internet
A modern 21. század elején szinte minden információ megtalálható az interneten. 
A dobozon található alapinformációk mellett rengeteg játékismertetőre és 
véleményre is könnyedén rábukkanhatunk. Az ilyen blogok és fórumok nagy 
előnye (vagy inkább hátránya?), hogy bármilyen előítéletünk vagy előzetes 
véleményünk is van a játékról, találni fogunk olyan írást, ami megerősít minket. 
Ha van egy ismertető, ami áradozik a játékról, akkor a megjegyzések között 
erősen képviselni fogja magát az ellentábor. Szubjektív véleményért csak 
akkor érdemes a világhálóhoz fordulni, ha van olyan jól bejáratott oldalunk, 
ahol általában olyan vélemény jelenik meg, amivel egyetértünk. Ha nincs ilyen 
megbízható forrásunk, akkor csak az objektív adatokat érdemes keresni.

Bolti eladó
Ha szerencsésen betévedtünk egy boltba, ahol társasjátékokat árulnak, kérjük az eladó segítségét. 
Ha szerencsénk van, felismeri, hogy a vásárlóknak köszönhetően van munkája, és szívesen segít. Egy 
üzletben, ahol több száz társasjáték van a polcokon, ne várjuk el az eladótól, hogy mindet ismerje, az 
ő feje sem káptalan. Mégis összehasonlíthatatlanul nagyobb rutinnal rendelkezik az átlag emberekhez 
képest, akik csak sátoros ünnepekkor társasoznak.
Ha nem konkrét igényekkel keressük meg az eladót, készüljünk fel arra, hogy vagy a legújabb sikerjátékot, 
vagy az évek óta porosodó régiséget kapjuk meg, amikre külön utasítást kapott, hogy szabaduljon meg 
tőle. Erre annál kisebb az esély, minél pontosabban írjuk körül, milyen jellegű játékot is keresünk.

Játékos barát
Ha van egy olyan barátunk, aki rendszeresen társasjátékozik, akkor nyugodtan kérjünk tőle tanácsot. 
Valószínűleg többféle játékot ismer, és azokkal többször játszott is, mint mi, mégsem áll érdekben 
ránk sózni azt, amit mi nem szeretnénk. Nem biztos, hogy tud segíteni (a világon nincs annyi idő, hogy 
annyit játsszon egy fanatikus, amennyit szeretne), de azt legalább nagy eséllyel bevallja. Én sem igazán 
értek a wargame-ekhez vagy a partijátékokhoz, de amennyit tudok róluk, azt szívesen megosztom a 
barátaimmal. Minél többen társasozunk, annál nagyobb eséllyel lehet összehozni egy jó partit.
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A puding próbája az evés
Ha tehetitek, vásárlás előtt próbáljátok ki a játékot. Számtalan olyan társasjátékos klub létezik, ahova 
ismeretlenül, ingyen vagy csekély összegért be lehet menni és játszani. Egyes boltok a normál nyitva 
tartás után tartanak játékesteket. Sőt, van olyan bolt is, ahol egy új, bontatlan játék árát letétbe helyezve 
elviheted kipróbálni a játékot, és ha mégsem jön be, a foglaló nagy részét visszakapod a próbaidő 
végén.

Ne feledd, hogy az első játék minden esetben tanuló játék, és nem nyújt ugyanolyan élményt, mint a 
huszadik, de ezzel a módszerrel lesz a legjobb esélyed megtalálni a megfelelő játékot.

Mi alapján válasszunk?
Lássuk, mit érdemes figyelembe venni, amikor egy játékot szeretnénk vásárolni.

Téma
Vannak, akiknek sokat számít egy játék témája (vagy annak hiánya). Engem például nem kötnek le 
az absztrakt játékok (például a sakk), szeretem, ha van valami történet a játék mögött, és például a 
szomszédokkal történő háborúzások eredményeként megcsodálhatom az általam felépített birodalmat. 
Van olyan barátom, akit ki lehetne kergetni a világból a fantasy témájú játékokkal, nekem viszont ezekkel 
nincs bajom szerepjátékos múltamnak hála. Dunát lehetne rekeszteni a gazdasági témájú, kereskedős 
játékokkal, emiatt nekem már kell valamilyen plusz, ha ilyen típusú játékra akarnak rávenni. Szóval nem 
árt tisztában lenni, mit szeret és mit nem a társaság többi tagja.

Játékosok száma
Ez elég egyértelmű, mert ha legtöbbször egy ötfős társaságban tervezünk játszani, akkor egy legfeljebb 
négyen játszható játék nem lesz jó választás. Fentebb említettem, hogy ha két játékosnak keresünk 
játékot, figyeljünk oda, így is olyan átütő sikere lesz-e, mint öt játékos esetén.

Játék ideje
Irányadónak jó, de ehhez ne próbáljunk órát igazítani. Ha munka után, hétköznaponként este ül össze a 
baráti kör, akkor például a World of Warcraft 3 órának mondott időtartama, ami könnyedén elnyúlhat 
6-7 óráig is, nem biztos, hogy a legjobb választás. 

Bonyolultság
Világos, hogy más hozzáállás kell egy könnyed partijátékhoz, mint egy agyégető gémer játékhoz. Akkor 
van a legnagyobb esélyünk a jó választásra, ha minél több hasonló bonyolultságú játékot ismerünk, és 
azokra hivatkozva kérdezősködünk a többet látott játékosoktól. 

Szerencse vagy stratégia
A szerencse szerepe kritikus lehet a játékélmény 
szempontjából. Vannak, akik könnyed szórakozásnak 
tekintik a szerencsejátékokat, és vannak, akik nagyon 
rosszul viselik, ha egy kockadobáson múlik, hogy 
megnyerik a játékot, és inkább a véletlen szerepét 
teljesen nélkülöző stratégiák megtervezését élvezik. 
Esetleg valahol a két véglet közötti játékokat szeretik, 
amelyekben a szerencse és a stratégia fontossága 
kiegyenlített.
Ne azonosítsuk egy játék nagy szerencsefaktorát a 
dobókocka használatával. Számos játékban a dobókocka 
csak egy kis segédeszköz, amivel módosíthatjuk a 
lépésünk kimenetelét, de nem csak az határozza meg. 
Megfelelő taktikával és tervezéssel ellensúlyozhatjuk egy rossz dobás hatását. Ugyanígy, a szerencsefaktor 
nem csak dobókocka használatával, de például egy kártyapaklival is növelhető. Gondoljuk végig, hogy 
mekkora esélyünk van jót dobni egy hatoldalú kockával, vagy a megfelelő lapot kihúzni például egy 52 
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lapos pakliból.

Velem vagy ellenem
A legtöbb játékban a játékosok egyénileg vagy 
csapatban egymás ellen küzdenek, és egy 
győztes lehet. Ezek a kompetitív játékok. A 
legtöbb családi játék is ebbe a kategóriába esik, 
csupán a konfrontáció nem annyira erős. Ha 
viszont a játékosok együtt szeretnének küzdeni 
egy közös célért, akkor a kooperatív játék a 
megfelelő választás. Ezekben a játékokban 
a játékosok ellenfele maga a játék, és vagy 
mindenki nyer megfelelő csapatmunkával, 
vagy mindenki veszít. A kooperatív játékoknál 
egyetlen dologra kell figyelni, hogy nehogy egy 
domináns játékos átvegye az irányítást, és az ő 
döntései határozzák meg a többiek lépéseit is. 
A kooperatív játékok speciális csoportja a fél-kooperatív játékok, amikor a csapatban egy vagy több 
áruló is van. Ilyenkor vagy mindenki nyer az áruló kivételével, vagy veszítenek a játékosok a játék ellen, 
és így nyer az áruló. A csapatmunka itt is szükséges a játék legyőzéséhez, viszont nem ajánlott vakon 
bízni egy játékosban, mert mi van, ha pont az árulót követjük, aki a vesztünkre tör? Értelemszerűen a fél-
kooperatív játékokban már jelen van a konfrontáció, sőt, ez gyakran egyfajta paranoid gyanúsítgatásba is 
átmehet. Arra is figyeljünk, hogy a fél-kooperatív játékok gyakran kooperatívnak vannak feltüntetve.

Interakció
A legtöbb játékban valahogy kapcsolatba kerülünk a többi játékossal, és döntéseink direkt vagy indirekt 
módon hatnak rájuk és a végeredményre. Vannak játékosok, akik nem szeretnek konfrontálódni 
a többiekkel még a társasjátékok keretein belül sem. Nekik ajánlottak azok a játékok, amelyekben 
a játékosok csak gyűjtögetik a győzelmi pontokat, és a többiekkel csak akkor kerülnek kapcsolatba, 
amikor elkérik tőlük a dobókockát.
Ha van valamilyen interakció, akkor az különböző szintű lehet. A legegyszerűbb, ha a korlátozott 
erőforrásokért küzdünk, és amit mi választottunk, amelyik helyet elfoglaltuk, már nem lehet a többi 
játékosé (például Stone Age). Ezt hívom én úgy, hogy kiszorítósdi. A legtöbb worker placement játék 
ezen az elven alapul, és sok családi játék is a konfrontáció ezen szintjére korlátozódik.

A következő szint, ha megvan a lehetőség, vagy 
rá vagyunk kényszerítve, hogy a többi játékossal 
tárgyaljunk, kereskedjünk (pl. Catan telepesei, 
Babszüret). Itt már komoly tárgyalásokba 
is bocsátkozhatunk egy-egy alku során, és 
előfordulhat, hogy azért utasítunk vissza egy 
üzletet, mert azzal a másik túl nagy előnyhöz 
jutna. Ez bizony rosszul eshet a másiknak, ha 
például az az egyetlen nyersanyag kellene a 
nyeréshez, és a visszautasított alku miatt nem 
ő lesz a győztes. Ebbe a kategóriába tartoznak 
a licitálós játékok is, hiszen előfordul, hogy egy 
nyersanyag vásárlása során csak azért verjük 
feljebb az árakat, mert tudjuk, hogy a másik 
játékosnak mennyire szüksége van rá.
 

Bizonyos játékokban a konfrontáció sokkal direktebb, mert egyes lépések során konkrétan kárt okozunk 
egy vagy több ellenfélnek (pl. Catan telepeseiben a rabló lehelyezése). Értelemszerűen nem kellemes 
élmény, ha már a harmadik játékos választ téged, hogy tőled húzzon el lapot, mert éppen te állsz az 
élen. Ezekben a játékokban nagyon fontos, hogy elkülönítsük a valós életet a játéktól, és ha úgy hozza 
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szükség, bizony a párunkat, családtagunkat jelöljük ki célpontnak, a játék végén pedig ne maradjon 
senkiben rossz érzés egy ilyen döntés után, mert azt a játék mechanikája kívánta meg, nem pedig valós 
érzelmek.
A konfrontáció legmagasabb szintjén tipikusan a wargame-ek vannak, amikor ahhoz, hogy nyerj, a 
másikat folyamatosan támadni kell, harcok árán ki kell szorítani egy területről, vagy teljesen meg kell 
semmisíteni (pl. Rizikó). Érdekes módon azt tapasztaltam, hogy ilyen játékok után sokkal kevesebb 
frusztrációt okoz a játék közbeni konfrontáció, mint a fentebb említett típusoknál. Ennek talán az lehet 
az oka, hogy ezeknél a játékoknál eleve ezt várja az ember, és az egész mechanika erre van kihegyezve, 
míg a többi játéknál a nyugodt hangulatú körök közben egyszer csak felbukkan egy nehéz döntést 
igénylő lépés.
Játék előtt tisztázzuk, hogy valamelyik játékosnak gondot okoz-e a konfrontáció mértéke, és ha igen, 
inkább el se kezdjünk játszani vele. Gyerekek esetében is fontos lehet ez a tényező, mert ők még nem 
szokták könnyen megkülönböztetni a játékbeli döntéseket a való élettől.

Játékmechanika
A játékokat rengeteg csoportba lehet sorolni a játékban használt mechanika alapján. A teljesség 
igénye nélkül lehet például blöffölős, licitálós, worker placement (amikor bizonyos számú emberrel 
gazdálkodunk minden körben, és azok lehelyezése határozza meg az adott körben a cselekedeteinket), 
area control (amikor minél több területet kell elfoglalnunk bizonyos logika szerint, hogy előnyökhöz 
jussunk). Általában egy játék több ilyen kategóriába is beleesik, mert a különböző mechanikák kisebb-
nagyobb hangsúllyal felbukkannak a játék során.
Hogy ezek közül mit szeretünk, vagy mit nem, az csak rajtunk múlik. Érdemes minél többször és minél 
több fajta játékkal játszani, hogy megismerjük a saját ízlésünket. Ha megfelelő példákkal felszerelkezve 
kérünk tanácsot, már sokkal nagyobb eséllyel találunk nekünk tetsző játékot.

Ha egy megvásárolt játékról mégis kiderül, hogy nem az igazi, akkor is viszonylag jó áron meg lehet 
tőle válni. És ha találunk egy igazán jó, nekünk tetsző játékot, akkor a befektetés többszörösen fog 
megtérülni a játékkal töltött kellemes órák során.

Eraman
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