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2004
Ticket to Ride

teli időszak után érte el a hőn áhított elis-
mert játéktervezői státuszt. Sok próbálkozás 
előzte meg ezt az igazán nagy és máig tartó 
sikert, így az 1990-es Airlines vagy az 1998-
as Elfenland (ami mellesleg abban az évben 
Spiel des Jahres díjas is lett). 

A 2004-es kiadású Ticket to Ride (TTR) – a 
szerző játékai közül másodikként és egyben 
utolsóként – még abban az évben megkapta 

a Spiel des Jahres díjat. A játék hatásának megítéléséhez jellemző adalék, hogy 2010-ben a Magyar 
Társasjátékdíj versenyén a legjobb 4 között végzett, és még 2013-ban is úgy érezték a díjat odaítélők, 
hogy egy különdíjjal kell méltányolniuk a TTR Európa kiegészítését „mint egy korszakos alkotás méltó 
változatát”.

Azt nem tudom, hogy Alan R. Moon, a Ticket 
to Ride (most már sorozat) szerzője elő-
re látta-e a játék sikerét, de az biztos, hogy 
megérdemelte az elismerést. A szerzőnek a 
Boardgamegeek (Bgg) honlapján olvasha-
tó önéletrajza szerint nehéz és kudarcokkal 

Mi teszi tehát ezt a játékot ilyen érde-
kessé és időtállóvá? Leginkább az, amit 
a szerző maga úgy fogalmaz meg, hogy 
a játék szabályai megérthetők 3 perc 
alatt, és elférnek akár egy vonatje-
gyen is. Mik ezek a szabályok?

A játék eredeti változatában utasokat 
alakítunk, akik az USA vasúthálózatán 
utaznak végig, utazásukkal kiépítve/
elfoglalva az egyes városokat össze-
kötő vasútvonalakat. A játéktábla 
ennek megfelelően az USA térképe, 
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rajta a főbb városok és köztük a vasútvonalak. Az egyes 
városokat különböző hosszúságú szakaszok kötik ösz-
sze, így pl. Dallas és Houston között csak egy egység 
a távolság, de Los Angeles és El Paso között már hat 
egység. 

A 2-5 játékos a játék kezdetén kézhez kap fejenként 45 
(saját színű) vasúti kocsit, valamint 4 kártyát. Ezeken 
a kártyákon vagonok láthatók, 8 különböző szín-
ben, illetve van pár szivárványszínű mozdony, 
ami jokerként funkcionál. A kézben tar-

tott kártyák száma nem 
korlátozott. A játék során a 
városokat saját vagonjaink-
kal kötjük össze úgy, hogy 
a városok közti távolságnak 
megfelelő számú és a térké-
pen megadott színű vagon-
kártyát játsszunk ki. Azon 
városok közötti szakaszokat 
érdemes megépítenünk, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a játék elején 4 célkár-
tyából általunk választott lapokon található, általában egymás-
tól távol található városok között összeköttetést biztosítsunk.

A játékban a soron lévő játékos az alábbi lépéseket teheti meg:

 » Felhúz 2 vagonkártyát - Vagy a lefordított húzópakliból, vagy a tábla mellé arccal 
felfelé felcsapott 5 kártya közül – Itt szépen visszaköszön az Elfenlandból már 
ismert mechanizmus, a tábla mellett lefordítva fekvő közlekedésieszköz-lapkák 
mellett a felfordított 5 lapka.

 » Leépít egy vasútvonalat - Csak teljes vonal építhető meg, annyi számú kártyával, 
ahány egységből a vasútvonal áll, bár ha a térkép nem jelöl előírt színt, akkor a 
leépítésért akármilyen, de egyforma színű kártyák eldobásával lehet fizetni.

 » Újabb célkártyákat húz - A játék folyamán a 3 felhúzott kártyából legalább egyet 
meg kell tartani, és ha nem sikerül megépíteni az ott jelzett útvonalat, annak 
a kártyának az értékét levonjuk az elért pontszámból. Emiatt érdemes okosan 
tervezni.

A játékosok egymás után lépnek. A játék vége akkor következik be, amikor valakinek 
már csak 2 vagonja van, amikor is lefut az utolsó kör, és sor kerül a pontozásra. A játék 
nyertese természetesen az, aki a legtöbb pontot szerzi. 

A játékos pontot kap:

 » egy vasútvonal megépítéséért (minét több vagonból áll, annál több pontot ér);
 » a leghosszabb egybefüggő vasútvonal megépítéséért;
 » a játék kezdetén, majd később a játék során felhúzott célkártyákon található városok össze-

kötéséért.
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A játék röviden és tömören: nagyon 
jó! Sok egyéb játékhoz hasonlóan 
megadja a lehetőséget arra, hogy 
különböző taktikákkal játsszuk, bár 
persze maga a játék nem hardcore 
gamereknek való, mégis a családia-
sabb és az agresszívabb játékstílust is 
lehetővé teszi. 

A nagy dilemmát persze mindig az 
okozza, hogy ha jó lapok kerülnek a 
húzópakliba (pontosabban a felhúz-
ható 5 kártya közé), viszont fenyeget 
a veszély, hogy a többiek „elviszik” a 
kiszemelt útvonalunkat, akkor melyik 
kisebbik rosszat válasszam: hagyjam 

veszni a kártyákat, és építsek; vagy hagyjam veszni az 
utat, és próbáljam meg összekötni a kijelölt városokat egy 
alternatív útvonalon. Végig figyelni kell persze a többiek 
mozgását és hogy hány vagonjuk maradt - nehogy úgy jár-
junk, hogy szép terveinket a játék vége húzza keresztbe.

Sok-sok játék után az a tapasztalatunk, hogy nyerni csak 
úgy lehet, ha az ember minél több útvonalkártyát húz 
fel, és ezek közül megpróbál minél több utat megépíteni. 
Útvonalkártyát azért is érdemes felhúzni, mert előfordul-
hat, hogy az összekötendő városokat már össze is kötöt-
tük; ilyenkor erőfeszítés nélkül meg is kapjuk a plusz pon-
tot. Pár tucat online játék után az a meglátásom, hogy ha 
felhúztunk egy olyan utat, amelyet esélyünk sincs meg-
építeni (azaz el fogjuk bukni a kártyán jelölt pontot), akkor 
a következő körben meneküljünk előre: húzzunk fel még 
útvonalkártyát, hátha az ott jelölt útvonalakat már meg-
építettük, és megkaphatjuk az érte járó pontot. Mondjuk 
ez a taktika főleg a játék második felében alkalmazható 
sikerrel, hiszen egy játszma első fele még főként a többiek 
orientációjának kipuhatolásáról szól. 

A játék mára már kilépett az offline keretek közül, így elérhetőek neten játszható változatai: fut Steam 
alatt, de kapható iPadre, Androidra, Kindle-re is. A kiadó Days of Wonder évente megrendezi a TTR 
Világbajnokságot, ahol az első díj stílszerűen egy vonatút: idén például egy 9 napos Bangkok–Szingapúr 
utazás az Eastern and Oriental Expressen. De nem kell aggódni a nemzeti fordulók győzteseiért sem, 
mert nekik pl. a szeptemberi párizsi döntő utazás- és szállásköltségeit állják a szervezők. Igen sajnála-
tos, hogy Magyarországon nem lesz nemzeti bajnokság, így nem tudunk versenyzőket küldeni a meg-
mérettetésre.

A játékhoz igen élénk közösségi élet kapcsolódik, amiből a kiadó is kiveszi a részét. Szinte nem telik 
el év valamilyen kiegészítő kiadása nélkül, de a BGG oldala is roskadásig tele van a rajongók aktivitá-
sának jeleivel, legyen az akár a száz feletti számú fórumtéma, vagy az ötvenet közelítő számú ún. fan 
expansion (azaz a játékosok által saját kezűleg készített kiegészítő – amelyek közül saját kedvencem a 
Szovjetunió vasútjait ábrázoló térkép vörös csillaggal, sarlóval, kalapáccsal, ahogy kell…).
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http://www.daysofwonder.com/tickettoride/en/world-championship/
http://www.daysofwonder.com/tickettoride/en/world-championship/
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Egy szó mint száz, kihagyhatatlan játék ezernyi lehető-
séggel és világméretű rajongótáborral.

Nem lenne teljes a játék bemutatása, ha nem emlékez-
nénk meg arról, hogy a kiadó, a DoW az idén 10 éves 
TTR-t exkluzív formában adta ki újra, gondolva a meg-
szállott rajongókra is. Az évfordulós játék egy, a szoká-
sosnál nagyobb dobozban kapott helyet, és megújult 

mind a borító, mind a térkép dizájnja, de még a győ-
zelmipont-jelölő fakorongok is. A nagyobb dobozra 
azért volt szükség, hogy elférjen benne a megszokott-
nál másfélszer nagyobb Amerika-térkép, és az öt va-
gonkészlet, amelyek mindegyike külön fémdobozba ke-
rült, és a formáik sem az ismert egyenvagonok többé, 
hanem minden színhez eltérő kocsik járnak. Teljes lett 
tehát a ráncfelvarrás, és akit érdekelnek a részletek, itt 
„csorgathatja a nyálát” a szépségesen megújult játék 
összetevőit nézegetve. Sajnos mindennek ára van, nem 
is kicsi: a jubileumi kiadás 100 dollár vagy 80 euró, ami-
nek a kétszereséből viszont már egy ötnapos ifjúsági 
Interrail jegy is kitelik…

drkiss
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