
Michael Kiesling és Wolfgang Kramer 1999-es 
játéka, a Tikal abban az évben igazi slágerjáték lett. 
Nem csak a Spiel des Jahres díjat, hanem a szintén 
igen neves Deutscher Spiele Preis díjat is meg-
nyerte, azaz mondhatjuk, hogy a kritikusok szerint 
ez a játék volt abban az évben mind a családi, mind 
a gamer játékok között a legjobb. Az biztos, hogy a 
neves szerzőpáros egy klasszikus játékot alkotott, 
amely még 15 év múlva is a 100. helyen áll a BGG-n 
(BoardGameGeeken) a stratégiai játékok listáján, 
és az összesített listán is a 140. helyen van. Sok 
játéktervező ma is örülne neki, ha játéka elérné ezt 
a helyezést. 

Régészek viadala
Tikal volt a legnagyobb a maja civilizáció által alapított városok közül. A játékban a régészek leszünk, akik 18 
emberükkel együtt keresztülvágnak a dzsungelen, hogy felkutassák az ősi maja civilizáció kincseit. 

A tábla szélén található egy alaptábor, innen indul minden expedíció. A soron lévő játékos húz egy hatszög 
alakú lapkát, és lehelyezi azt a táblára, az alaptáborhoz legközelebbi helyre, majd sorban rakjuk le a lapkákat 
úgy, hogy a játékterület egyre nagyobb lesz. Ezeken a lapkákon lehet:

 » Tisztás: Itt tábort lehet verni, amely a játékos többi táborával, illetve a kiinduló táborral folyamatos 
összeköttetésben van (egy titkos ösvényen), így ezek között az embereink könnyen tudnak mozogni. 

 » Kincslelő hely: Annyi kincset kell felhelyeznünk, amennyi maszk látható rajta. Az itt lévő emberek 
tudják majd felkutatni a kincseket, és magukhoz venni azokat. Ha kiürül a kincses hely, itt is lehet 
tábort verni. 

 » Templom: Mindig meghatározott pontszáma van, amit a feltárással tovább lehet majd növelni. 
 » Vulkán: Egy ilyen lapka lehelyezése után rögtön értékelés következik, illetve ezekre a lapkákra nem 

lehet rálépni, nem lehet rajtuk áthaladni. 

Amint lehelyeztünk egy lapkát, kapunk 10 akciópontot, amit felhasználhatunk az alábbi akciók valamelyikére, 
illetve több, egymást követő akcióra:

 » 1 akciópontba kerül a munkásaink felhelyezése az alaptáborba vagy egy saját táborba.
 » 1 akciópontba kerül 1 kő átlépése két lapka között. A lapkák között a lépőköveken át lehet mozogni 

(kivéve a vulkánlapkát).
 » 2 akciópontba kerül 1 templomszint feltárása. A feltárás során az ott lévő lapkára egy annál eggyel 

nagyobb értékű, de kisebb méretű új templomlapkát helyezünk fel. Ezzel tudjuk a templo-
mok pontozáskor figyelembe vett értékét növelni. 

 » 3 akciópontba kerül 1 kincs elvétele a kincslapkáról, illetve kincs kicserélése 
másik játékos kincsével. 

 » 5 akciópontba kerül egy új tábor felállítása. Ez azért kell, mert a táborok 
között a munkások mozgatása csak 1 akciópontba kerül. Minden 
játékosnak két tábora lehet a játékban. 

 » 5 akciópontba kerül 1 templom őrzése. Ha egy templomlapkán 
többségben vagyunk, akkor 5 akciópontért végleg miénk lehet 
a templom, amit egy munkás fog őrizni, viszont a lapkán lévő 
többi emberünk végleg kikerül a játékból.

Egész éjszaka tombolt a vihar. Hiába próbáltuk letakarni a felszerelést, a zu-hogó eső és az erős szél miatt reggelre mindenünk szétázott. De a felkelő nap hamarosan hőséget hoz, a dzsungel már most is valósággal gőzölög. Az utóbbi napokban nagy távolságot tettünk meg, mindenki fáradt, és bármilyen izgatott vagyok az előttünk álló felfedezéstől, beláttam, hogy a csapatnak pihenőre van szüksége, így tábort kellett vernünk. Ki is engedjük az állatokat a mezőre, hagy legeljenek a dús fűből, így legalább van időm átgondolni a dol-gokat. Láttam a belgák által Lima közelében megtalált templomot, a falak szín-pompás festményekkel voltak díszítve, a padlón értékes áldozati ajándékok hevertek. Nem tagadom, én is örülnék egy ilyen felfedezésnek, de még jobban örülök, hogy sikerült megfejtenem a templomon talált festmény értelmét. Szerencsére fogyatkozó csapatomba új munkásokat is tudtam szerezni, így már 18 emberem van az expedícióhoz. Tudom, hogy a hegy túloldalán megta-láljuk ChakTohIch’ak, egyszerűbben Jaguármancs régóta keresett palotáját. Aggódva nézek balra, ahol nem is olyan távol megpillantom a híres Cotopaxi vulkánt, amely már napok óta füstfelhőket ereget. A helyiek azt mondják, nemsokára kitör, és bizony jó lenne még előtte megtalálni a piramist. De már csak egy nap, és ismét folytathatjuk utunkat a cél felé.
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Régész vagyok, ments ki innen!
A játék legérdekesebb része az értékelés, ami akkor következik be, 
amikor vulkánlapkát húzunk. Pontokat a kincsekért és az általunk 
birtokolt templomokért kapunk. A játékszabály azért különösen 
érdekes, mert aki felhúzza a vulkánt, kap 10 akciópontot, és csak 
miután lelépte, értékeljük a helyzetet, majd ugyanez az óramutató 
járása szerint ugyanígy megtörténik a többi játékosnál, vagyis min-
denki kap 10 akciópontot a saját értékelése előtt. Azt a győzelmi 
pontot, amit a templom éppen jelez, az kapja, akinek több munká-
sa van az adott templomos lapkán (az egyetlen régészünk 3 mun-
kásnak felel meg), így előfordulhat, hogy egy templom után többen 
is megkaphatják a pontokat úgy, hogy pl. az előttünk soron lévő 
(és éppen győzelmi pontokat begyűjtött) játékos értékelése után 
10 akciópontunkat arra használjuk fel, hogy ugyanazon a templom-
lapkán szerezzünk területi többséget. Így egymástól vesszük el a 
templomokat – sőt olykor a kincseket is. Bár nagy az interakció a 
játékban, még sincs igazi sértődés, hiszen az értékelés külön-külön 
zajlik, és mindig van esély, hogy az értékelésnél a templom a mi 
fennhatóságunk alá kerüljön. 

Izgalmas, érdekes játék a Tikal, amelyben a játéktér 
mindig más, hiszen a lapkák véletlenszerűen jönnek 
fel. Több lehetőség van a taktikázásra, mert nem 
mindegy, hogyan állítjuk fel a táborainkat, ahonnan 
a környékre könnyedén tudunk átmozogni. Az új lap-
kák lehelyezésével is lehet taktikázni, hiszen ha sok 
követ rakunk arrafelé, ahol ellenfelünk van, akkor 
neki nehéz lesz arra a lapkára rálépni, mert túl sok 
akciópontjába fog kerülni a mozgás. A vulkánlapkák 
nem átjárhatók, ezek lehelyezésével is elszeparálha-
tunk területeket. 

A rutinos játékosoknak haladó szabályt is alkottak, 
amely szerint a felfordított lapkákra a játékosok győ-
zelmi pontjaikkal licitálhatnak, ezzel kiiktatják a lap-
kák húzásából adódó szerencsefaktort. 

Tikal a legnagyobb a maja civilizáció által alapított városok közül. A romváros jelenleg Guatemala Tikal Nemzeti Parkjában található, az 
UNESCO Világörökség része és népszerű turistalátványosság. Egyike volt a maja civilizáció fő kulturális és populáris központjainak. 
Monumentális épületeket emeltek itt már a Kr. e. 4. században, majd a klasszikus maja korban 200 és 850 körül felfejlesztették, a népessége 
100 000 és 200 000 fő között mozoghatott. Azután már nem építettek több nagy műemléket, néhány nemesi palota leégett, és a népsűrűsége 
jelentősen csökkent, míg nem a 10. század végére a helyet teljesen elhagyták. A hely jelentős ókori épületek százainak ad otthont, és még ma is 
csak töredékét tárták fel az évtizedes régészeti munkák során.

forrás: Wikipédia
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Forrás: http://www.raphaelk.co.uk/web%20pics/Guatemala/first/Tikal.JPG



Régészek, irány Dél-Amerika!
A játék hangulatos, kinézete, kerettörténete és mechaniz-
musa jól illeszkedik egymáshoz. Jól működik 2, 3 és 4 fővel 
is. Ajánlható rutinosabb játékosoknak és családoknak egya-
ránt. 8-9 éves gyerekek már tudnak vele játszani, hiszen iga-
zából csak az akciópontok rendszerét kell megérteni, amihez 
nagy segítséget ad, hogy egy kis ponttáblázat jár minden 
játékosnak, amely ikonokkal érthetően elmagyarázza, mire 
lehet elkölteni az akciópontjainkat.

A Tikallal nem igazán lehet melléfogni, mind családok, mind baráti társaságok ré-
szére jó időtöltés, hiszen kellő mélysége van, mégis elég szórakoztató, elég nagy az 
interakció, de mégsem bántó egymás támadása. Szóval irány Dél-Amerika, egy jó 
kis expedíció vezetése, az ősi maja templomok és kincsek felkutatása!

maat
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