
Antoine Bauza Japánba kalauzol bennünket ebben a könnyed és varázslatosan szép kártyagyűjtögetős 
társasjátékban. Ma már a társasjátékok döntő többsége igényes kivitelű, amire gyakran mondjuk is, milyen 
szép, de a Tokaido még ezek közül is kiemelkedik. Már a doboz is gyönyörű, hófehér, és az ábrák fényes, 
nyomott minták, a tábla, a kártyák mind-mind nagyon szépen kidolgozottak. A játékosok bábuinak színei 
sem hagyományosak, hanem követik ezt az elegáns, pasztellstílust: türkiz, almazöld, szürke, sárga és lila.

Keleti séta
A játék végigvezet minket az Edo és Kyoto kö-
zött húzódó legnépszerűbb útvonalon, amely a 
Honsú sziget déli és keleti tengerpartján találha-
tó. A Tokaido út a XI. század óta létezik, és 500 
km hosszú. A játékosok korabeli utazóként (vagy-
is korabeli turistaként) járják végig az utat, köz-
ben megcsodálják a kilátást, sintó szentélyeket 
keresnek fel, szuveníreket vásárolnak, megmár-
tóznak a termálfürdőkben, és ha elfáradnak, ak-
kor fogadókban állnak meg finom falatokat enni. 
Természetesen ezért mind-mind győzelmi pont 
jár. 

Lépj és húzz!
A játék célja, hogy kártyák gyűjtögetésével nekünk legyen a 
legtöbb pontunk a játék végére. Mindig az az utazó léphet 
előre, bármely üres állomásra, akinek a bábuja leghátul 
áll, majd végrehajtja az akciót, ami általában egy kártya el-
vétele, és ha kap pontokat, azt rögtön lelépi a tábla tetején 
futó pontozósávon. Erre a színének megfelelő, pici gyógy-
szerre emlékeztető korongját használja, és nagyon figyel, 
mert a pontok cikk-cakkban növekednek, és a gyógyszer 
hamar elgurul… – bár ez inkább a szerencsefaktor miatt 
esélyes. Ez a mechanizmus kevés taktikára ad lehetőséget, 
sokszor alkalmazkodnunk kell játékostársainkhoz, de a leg-
jobb, ha előre ki tudjuk találni, hogy ők hová akarnak majd 
lépni. A másik dolog, ami lépésünket befolyásolhatja, az a 
pénz, vagyis inkább annak hiánya, hiszen itt is, mint oly sok 
játékban, ez igencsak szűkös. 

Az utazók
A játék kezdetén két karakterből választunk magunknak 
egyet, amely meghatározza a kezdeti érméink számát, 
illetve egy tulajdonsággal rendelkezik, ami a játék fo-
lyamán segítséget nyújt majd. Lehet, hogy kis árvaként 
kolduljuk végig az utat, de meglehet, hogy egy szerze-
tes vagy egy gésa bőrébe bújunk. A tulajdonságok elté-
rő erősségűek, például olcsóbban tudunk ételhez vagy 
ajándéktárgyhoz jutni, plusz kártyát kapunk, többől 
választhatunk, esetleg a játék végén plusz pontokat ka-
punk bizonyos megszerzett kártyákért. 
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Az állomások
 » Falu: A faluba érve felhúzzuk a három legfelső szuvenírkártyát, és 

ezekből tetszés szerint vásárolhatunk. Négyféle kártya létezik: kis 
tárgyak, étel, ruha és művészeti alkotások, és akkor kapunk egyre 
több pontot, ha különbözőeket tudunk gyűjteni (1/3/5/7 pont jár 
a szett 1., 2., 3., illetve 4. darabjáért). A kártyák 1, 2 vagy 3 érmébe 
kerülnek, és nagy szerencse kell ahhoz, hogy pont olyan kártyát 
húzzunk, amire szükségünk van, és még olcsó is legyen. Ha utunk 
során sikerül kétszer-háromszor meglátogatnunk egy-egy falut, egy 
teljes szettel összesen 16 pontot gyűjthetünk, de ha több egyfor-
ma kártyát tudunk csak venni, az is jó, ha nem is ér annyi pontot. 
Aki kimarad a szuvenírvásárlásból, elég nagy hátrányba kerül.

 » Farm: Itt 3 érmét kapunk, ami úgy kell, mint sivatagban egy pohár 
víz – de sajnos mindenkinek, úgyhogy nagyon figyelni kell, hogy 
farmra tudjunk lépni.

 » Panoráma: A rizsföld-panoráma 3, a hegy 4, a tenger 5 kártyából 
áll, amelyeket a megfelelő állomásokon sorban gyűjthetünk össze 
utunk során. Mindegyik panorámarész annyi pontot ér, ahányadik 
kép a sorban. Összeillesztve tényleg gyönyörű képeket kapunk, rá-
adásul akinek először sikerül befejeznie az adott panorámafajtát, 
plusz 3 pontot kap. 

 » Termálvíz: Megállunk fürdőzni, a felhúzott kártyáért 2 vagy 3 pon-
tot kapunk.

 » Templom: A templomnak adományozhatunk 1, 2 vagy 3 érmét, 
amiért ugyanannyi pontot is kapunk. A játék végén a legnagylel-
kűbb adományozó 10, a második 7, a harmadik 4, a többiek 2 pon-
tot kapnak.

 » Találkozás: A találkozáskártyák a többi akciót rejtik, mintegy sze-
rencsekártyaként. Kaphatunk pénzt, panorámarészt, szuvenírt, in-
gyen adományt, 3 pontot. 

 » Fogadó: A fogadó speciális mező, hiszen itt minden utazónak meg 
kell állnia, hogy kipihenje fáradalmait. A megfáradt utazók étele-
ket rendelnek, amelyeket ételkártyák jelképeznek. Az ételkártyák 
közül a legelsőnek érkező 1gyel többet húz fel, mint ahány játékos 
van, választ egyet, kifizeti az árát, és kap 6 pontot. A következő 
utazó a maradék kártyákból választ, így aki utolsónak érkezik, már 
csak kettőből választhat, viszont ő indul először tovább a következő 
szakaszra. Ez minden fogadónál így zajlik, és mindenhol más étel-
különlegességet próbálnak ki az utazók, vagyis nem választhatjuk 
ugyanazt az ételkártyát többször.

Az utazás vége
Ha mindenki megérkezik az utolsó fogadóba, Edoba, a játék véget ér. 
A játékosok megkapják a pontjaikat a templomi adományok után. 
Továbbá 3 pontot kap az ínyenc, aki a legtöbb érmét költötte ételre a 
fogadókban; a fürdőző, aki a legtöbb termálvízkártyát gyűjtötte; a du-
magép, akinek a legtöbb találkozáskártyája van; és a gyűjtő, aki a leg-
több szuvenírt vásárolta.

Téma és mechanizmus kéz a kézben
Az utazás, közben bámészkodás, vásárlás, majd pihenés 
szépen vezet minket a játékban, előre a célig. Az állomások 
bemutatják Japán nevezetességeit, a panorámák utalnak az 
ország háromnegyedét elfoglaló hegyvidékre, a rizsföldekre és 
a több ezer kilométernyi tengerpartra. Sok termálvízforrás ta-
lálható Japánban, és népszerűek a fürdőhelyek is. A japán kony-
haművészet igen híres, ki ne hallott volna még a szusiról? Japánban 
szokás, hogy ha meglátogatsz valakit, illik ajándékot vinni – íme a 
szuvenírek: evőpálcika, kalap, dobozka, cukorka, hangszer, szobor.

Japán történetében az 
1603 és 1868 közötti  

időszakot Edo-
korszaknak vagy 

Tokugawa-korszaknak 
hívják. Ekkor Japán egy 
központi sóguni hatalom 
és daimjók birtokainak 
kombinációja volt. Nem 
volt erős központi kor-
mányzás, hanem a közel 
200 daimjó mint miniál-
lam működött. De így is  

az ország negyede a  
bakufa (a sóguni állam-
szervezet) irányítása 

alatt állt, másik negyede 
pedig a szövetséges csa-
ládoké alatt. A daimjók 
lázadását úgy előzték 

meg, hogy minden daimjó-
nak rezidenciát kellett 
fenntartania Edoban, a 
fővárosban (ma Tokió), 
és minden második évet 
ott kellett tölteniük. A 
családjaiknak viszont 
(lényegében túszként) 

végig Edoban kellett ma-
radniuk. Ezt a rendszert 

nevezték sankin-kótai 
rendszernek. A politiká-
jukat és a kereskedelmü-
ket ebben a korszakban 
az elzárkózás jellemez-
te, emiatt a gazdaságuk 
megtorpant, és politikai 
rendszerük is megmere-
vedett, a korlátozások 

miatt a XIX. században is 
olyan szinten álltak a 

lőfegyverek, mint a XVII. 
században. Ennek a poli-
tikának következménye-
ként később egyenlőtlen 
kereskedelmi egyezmé-

nyek megkötésére kény-
szerültek a nyugati biro-
dalmakkal, amely olyan 
fokú elégedetlenkedést 
szított, hogy 1868-ban, 
a Meidzsi-restauráció 

során a sógunátus 
megdőlt.

Forrás: toriblog.blog.hu
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A tematika tehát megtalálható a játékban, de való-
jában ez egy igen egyszerű mechanizmust takar, a 
„lépj és húzz egy kártyát” mechanikáját. Legtöbbször 
nincs sok variációs lehetőség, általában érdemes a 
legközelebbi helyre lépni, és azt az akciót végrehaj-
tani. A játékban nagy a szerencse szerepe, a győze-
lem akár egy-egy jókor felhúzott kártyán is múlhat,  
emiatt sokan nem szeretik ezt a játékot. A szerencse nagy  
szerepe és a kevés döntési lehetőség miatt nem is 
gyakorlott társasjátékosoknak való, amin nem is cso-
dálkozhatunk, hiszem Bauza legkomolyabb játékának 
még mindig a JEM magazin 6. számában bemutatott  
7 Csoda számít. Pedig az sem igazán a bonyolultságá-
ról híres, de a többi játéka még ennél is könnyedebb, 
egyszerűbb. Ebbe a sorba teljesen beleillik a Tokaido 
is, ez a szép kivitelű családi játék, amely akár 6-7 éves 
gyerekekkel is játszható. Vagyis aki könnyed kikapcso-
lódásra vágyik, miközben gyönyörű kártyákat gyűjtö-
get, és nem bánja, ha közben nem kell minden lépésén 
húsz percig gondolkodnia, annak mindenképp ajánlom 
a Tokaidot.

mandala
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