
Andreas Seyfarth neve ismerősen csenghet a játékosok körében, mivel több nagy sikerű játékot jegyzett az 
elmúlt években. Nevéhez fűződik például a Puerto Rico (JEM magazin 18. szám), ennek kártyaváltozata, a 
San Juan, vagy a Thurn and Taxis című játékok. Most az 1994-ben Spiel des Jahres-díjas Manhattan című 
játékát mutatom be, ami még a mai napig tud fejtörést okozni a játékosoknak.

De hol van Manhattan?
Ebben a játékban ingatlanmágnások vagyunk, és az a szerepünk, hogy 6 világ-
városba építsünk minél több és magasabb épületet. Ez eddig nem túl bonyo-
lult feladat, ám de a gond ott kezdődik, hogy vannak vetélytársaink, akiknek 
ugyanez a feladatuk és céljuk. A táblán az említett 6 nagyváros 3x3 mezőből 
álló alapja látható, és a mérőlécnek elnevezett pontszámlálósávok. Ezen kívül 
minden játékos rendelkezik épületelemekkel, amik lehetnek 1-, 2-, 3-, illetve 
4-szintesek. Mindenki kap 4 db építési kártyát a közös pakliból, és már kezdőd-
het is a nagy építési láz. 

Az rögtön szembetűnik, hogy Manhattan ugyanakkora, mint a többi 5 város, és 
ez felveti a kérdést, hogy miért ez a játék címe. A válasz igen egyszerű: a ponto-
zósáv fölé ezt írták. Ennek értelmében akár Hódmezővásárhely is lehetett volna 
a címe, habár kicsi a valószínűsége, hogy a szerző ismeri ezt a várost.

Égig emelkednek az épületek
A játék szabálya két mondatban elmondható, és a sza-
bálykönyv is csak kétoldalas, ami ráadásul magyaráza-
tokkal is fel van duzzasztva. Szóval a játék 4 körből áll, 
és minden kör elején kiveszünk 6 épületelemet a saját 
készletünkből. Ez lesz az aktuális körben a felhasználható 
készletünk. Célunk, hogy a 6 városban minél több saját 
tulajdonú épületünk legyen. Sajátnak mondható minden 
olyan torony, aminek a legtetején a mi színünknek 
megfelelő épületelem van. Amikor a mi körünk kezdő-
dik, kijátszunk egy lapot magunk elé (a lapon lévő nyíl 
a tábla felé mutasson), és a rajta lévő építési telekre le-
helyezzük egyik épületelemünket, így a telek és a torony 
a birtokunkba kerül. Amennyiben a telek más játékos 
birtokában van, akkor a saját színével megegyező emele-
tek száma határozza meg, hogy hány szintes elemet kell 
rátennünk a torony tetejére. Ez könnyen kiszámolható, 
mivel megnézzük a torony tulajdonosa szintjeinek számát, és a mi szintjeink számának legalább ennyinek kell 
lennie. Az, hogy a szintek a tornyon belül hol helyezkednek el, nem számít; csak az, hogy hány szintet épített 
be a játékos a toronyba. De ami nagyon lényeges, hogy egyszerre csak egy elemet tehetünk le, így hiába 
kellene egy négyszintes elemet beépítenünk, ha az adott körben háromszintes a legnagyobb elemünk. Saját 
toronyra és üres telekre bármekkora elemet tehetünk. 

Körről körre
Amint mindenki letette a körre választott 6 épületelemét, kiértékelés következik. Aki egy városba a legna-
gyobb tornyot építette, azaz az ő eleme van egy torony tetején, és ez a legmagasabb, 3 pontot kap. Akinek 
a legtöbb épülete van egy városban, az 2 pontot kap, és minden megépített épület 1-1 pontot ad az érintett 
játékosoknak. Ezután jön a következő kör, megint 6 db épületet veszünk magunk elé, és folytatjuk az építést. 
A korábbi körökben lehelyezett és kiértékelt épületek a játék végéig a táblán maradnak. 
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Absztrakt gondolatok
A játék nagyon absztrakt, ennek ellenére élvezetes, mivel 4 játékos 
esetén sok a változó és az interakció. Mindig figyelni kell a városok 
fejlődését, és a lehető legjobban kell menedzselni épületeinket. 
Nem mindig jó, ha mi kezdünk, és így az sem mindig jó, ha mi 
teszünk utoljára. A körök elején kiválasztott épületeket a kör alatt 
nagy figyelemmel kell beosztani, mert könnyen kutyaszorítóba ke-
rülhetünk. Előfordulhat, hogy már csak egyszintes elemünk van, 
de legalább kétszintes kellene, hogy visszaszerezzünk egy tornyot 
vagy egy többséget. Ilyenkor kellemetlen dolgok történhetnek, és 
esetenként történnek is.

A pakli mindenkinek ugyanazokat a lapokat biztosítja, 
viszont ami nekem jobb oldalt fent van, az a szemben 
ülőnek az én szemszögemből nézve bal oldalt lent lesz. 
Egyedül a középső telek esik mindenkinek középre. Azt 
nehéz befolyásolni, hogy milyen lapokat húzzunk, de azt 
nem, hogy melyiket mikor játsszuk ki. Érdemes egy lapot 
akár a kör végéig is kézben tartani, mivel ez megmentheti 
egyik tornyunkat.

Jó? Nem jó?
A játék nem ma született, és valószínű, hogy ha ez így 
lenne, ma nem kapna díjat. 1994-ben azonban olyan 
sikeres és új keletű volt, hogy elnyerte a Spiel des 
Jahres díjat. Mára már veszített fényéből, és eléggé 
megosztó játékká lett, ennek ellenére ki merem jelen-
teni, hogy élvezhető, jó játék, és érdekes a mechaniz-
musa, illetve a pontszámítási szabálya, amik miatt még 
ma is asztalhoz szögezi a játékosokat.

Ami feltétlenül pozitív a játékban, az az egyszerű sza-
bály és a mély gondolatok, meg a taktika. Egyetlen ne-
gatívumot tudok felhozni rovására, ez pedig a szintek 
láthatatlansága. Nehezen állapítható meg egy elemről, 
hogy az hány szintes, mivel azok egyszínű műanyagból 
vannak, és az ablakok, amik e célt szolgálnák, beleol-
vadnak az alakba.

Két játékos esetén annyi változás van, hogy minden 
játékos két színnel építkezik, és ez különösen nehéz, 
mivel értékelésnél külön számítjuk pontjainkat a két 
színnél, de a játék végén összeadjuk azokat. Vigyázni 
kell, nehogy a másik saját színünket gyengítsük.

Jó játékot!

drcsaba
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