
Spiel des Jahres 2014 ‹ hazai megjelenés előtt

Az már-már közhelyszámba megy, hogy a társasjátékok terén, ha nem is lehetetlen, de igen nehéz 
újat kitalálni. A legtöbb történelmi kor, nagy esemény vagy világtörténelmi/világgazdasági trend már 
feldolgozásra került, de így járt számos irodalmi alkotás vagy legenda is. A még senki által ki nem ta-
lált mechanizmusok képzeletbeli listája is egyre rövidül, és sok játék van, ami úgy akar újdonságnak 
hatni, hogy meglévő mechanizmusokat kombinál. Viszont még mindig ott van sok-sok régi, jól ismert 
játék, amit „társasjátékosítani” lehet. Ezért is olyan üdítő, amikor egy új játék nem fél visszakanya-
rodni egy talán az emberiséggel és a beszéddel egyidős, ősi mechanizmushoz, gyerekkorunk kedvelt 
időkitöltőjéhez, a barkóbához (vagy ha így jobban tetszik, a barkochbához). 

A barkóba
Őszintén bevallom, én nem szeretem a barkóbát, 

sőt, leginkább mindig csak az a vicc jut eszembe róla, 
hogy „Két vasutas barkóbázik: – Személy? – Nem. – 
Akkor teher.” Viszont azt látom, hogy a gyerekeim 
imádják ezt a – mondom még egyszer, valószínűleg 
az emberi beszéddel egyidős – kérdezz-felelek játé-
kot. Úgyhogy nem tévedtem nagyot, amikor azt jó-
soltam, hogy a Concept be fog nekik jönni. De fél-
reértés ne essék, ez nem egy gyerekjáték. Akkor vi-
szont micsoda?

A Concept mögött lévő koncepció
A Concept valójában egy verbálisból vizuálissá 

transzformált, egyéni játékból csapatjátékká vál-
toztatott barkóba. Nevezhetjük partijátéknak is, de 
szerintem nem kell hozzá parti, hogy játsszunk vele. 

Ezen felül meggyőződésem, hogy a Concept esetében a legkevésbé fontosak az írott játékszabályok, és 
sokkal lényegesebb a játék közbeni hangulat, a gondolatok cikázása, a fejtörés és a megtalálás öröme. 
De persze leírom azért a szabályokat, mert úgy illik.

A szabályok
A játékot két kétfős csapat játszhatja, akik felváltva húznak egy-egy kártyát. A felhúzott kártyán lévő 

kilenc kifejezésből kiválasztja az egyik csapat azt, amit feladványként felad a másiknak (barkóbás ki-
fejezéssel „gondoltam”), a másik pedig megpróbálja kitalálni. Minden kártyán három könnyű, három 
közepes és három nehéz szó vagy kifejezés található. A kitalálás viszont nem úgy történik, hogy a kérde-
ző csapat egyre konkrétabb kérdéseket tesz fel, 
majd a „rákérdezhetek?” kérdést követően teli-
be talál (vagy nem), hanem a „gondoló” csapat 
ad egyre pontosabb tippeket a feladvány meg-
fejtéséhez. 

Ebben rejlik a Concept újszerűsége, ugyanis a 
csapatok a tippeket egy táblán adják egymásnak, 
méghozzá nagyon kifejező piktogramokhoz lehe-
lyezett jelölőkkel. Van a dobozban egy nagy zöld 
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kérdőjel, hozzá pedig 10 zöld jelölőkocka. Ezzel írjuk 
körül a feladvány fő tárgyát úgy, hogy a kérdőjelet 
a legfontosabb tulajdonsághoz tesszük, a zöld koc-
kákat pedig annak jellemzőihez. Rendelkezésére áll 
ezen felül a csapatoknak 4 különböző színű felkiáltó-
jel, amikhez tartozik 8-8 azonos színű kocka, amikkel a feladvány egyes további tulajdonságait lehet je-
lölni. A színek tehát nem a csapatok színei, hanem a feladvány egyes jellemzőit hivatottak elkülöníteni. 
A feladványra akárhányszor rá lehet kérdezni, és a kérdezőt is lehet igen-nem válaszokkal segíteni. Ha 

valaki kitalálja a rejtvényt, akkor kap egy dicsőségpontot, illetve esetenként egy dupla pontot, majd 
természetesen az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze.

Maga a játék
Nos, ahogy mondtam, szerintem ezek a szabályok jók, de egyáltalán nem kell hozzájuk ragaszkodni. Ezt 

sugallja az a megjegyzés is a szabálykönyvben, miszerint maguk a készítők is elhagyták pl. a pontozást 
a játék tesztelése során, és úgy 
tapasztalták, hogy a lényeg a jó 
játék. Mellesleg maga a szabály-
könyv is úgy néz ki, hogy négy 
(!) oldalából három (nem téve-
dés, három) valójában példák, 
tehát maguk a készítők is úgy 
gondolták, hogy nem kell itt túl-
magyarázni a szabályokat; irány 
a tábla, és csapjunk bele!

Mi például sok szempontból nem a 
szabályok szerint játszunk, és még-
is jó a játék. Nem alkotunk kétfős 
csapatokat, mert általában hárman 
vagyunk, illetve egyáltalán nem al-
kotunk csapatokat, mert mindenki sorra kerül, és gondol is, meg kérdez is. Kisebbik fiam nem is húz kár-
tyát, csak gondol, lévén hat éves, és még nem tud ilyen kis betűket olvasni. Viszont imádja rakosgatni 
a zöld és egyéb színű kockákat, és magyarázatokkal kísérni a feladványait. Végül pedig nem pontozunk, 
mert a jókedv és a nevetés jobb pontozásnak bizonyult a játékok során, mint a jelölők.
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Értékelés
A Concept kivitelezése egyszerű, pl. a jelölők sima színes 

kockák, a tábla ábrái viszont nagyon egyediek és szépen 
megrajzoltak, szándékosan a piktogramok világát idézve. 
Három apró hibát véltünk felfedezni, de ezek inkább csak 
szubjektív megjegyzések: egyfelől egyes képek a táblán 
nekem feleslegesnek tűntek, így pl. a kanyargós és spirál 
vonalakkal sokszor nem tudtunk mit kezdeni, viszont hiá-
nyoztak is képek, pl. az „esemény” képét mi nem találtuk 

(bár lehet, hogy nem jól kerestük); másfelől 
a számok közül csak a 0 és az 1 került feltün-
tetésre, holott talán jó lett volna 10-ig felrak-
ni a számokat; végül a gyerekek, úgy veszem 
észre, néha nehezen döntik el, hogy mikor 
alkalmazzák a fő téma kifejezésére a zöld kér-
dőjelhez adott zöld kockákat, és mikor térje-
nek át egy jellemző tulajdonság külön kifej-
tésére a színes felkiáltójelekkel és az azokhoz 
tartozó kockákkal.

Ahogy mondtam, nem szeretem a barkóbát, 
viszont rá kellett jönnöm, hogy szeretem a 
Conceptet. Ehhez pont az kellett, hogy a tervezők bátran 
nyúljanak egy ősi témához, és teljesen átgondolják azt, 
ezáltal pont azt vegyék ki belőle, amit én nem szerettem 
(szóbeli kérdések), és áttegyék az egész játékot egy olyan 
szintre, ami nekem sokkal jobban bejön (vizuális infor-
mációadás). Remélem, hogy sokan lesznek olyanok, akik 
hasonlóan gondolkodnak, és nekik is egyik kedvencükké 
válik a Concept.
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