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JÁTÉKSZABÁLY 

 
HÁTTÉRTÖRTÉNET 
Fülledt, csillagfényes nyári éjszaka köszöntött azokra a látogatókra, kik e késő éjjeli órákban 

eljöttek a Hansági Múzeumba. Az éber és jókedvű teremőrök a kései időpont ellenére 

lelkesen mutatták be a Cselley-ház galériájában látható képzőművészeti és 

porcelángyűjteményt magában foglaló kiállítást a szép számmal összegyűlt érdeklődőknek. 

Sándor, a teremőr 23 óra 45 perckor elindult, hogy kikísérje az eddig vele sétáló, pár 

emberből álló baráti társaságot. Az előtérben a múzeum igazgatója beszélgetett halkan az 

egyik muzeológussal. A takarítónő éppen gumikesztyűt húzott a kezére, hogy a program alatt 

megtelt szemetesedények kiürítését megkezdje.  A kiállítótérben a tárlatvezető az utolsó 

látogatónak magyarázott éppen Csók István: Sokác leány c. alkotása előtt, amikor hirtelen 

sötétségbe borult az egész múzeumépület. A jelenlévők Sándor megnyugtató hangját 

hallották meg először: „Mindenki őrizze meg a nyugalmát, hozom a zseblámpámat!” A 

korom sötétben az összes jelenlévő riadtan ácsorgott. Érdes koppanást, nyikorgó lépteket, 

parfümfelhőbe burkolózott elsuhanó árnyakat észleltek. Az összes jelenlévő feszülten figyelt. 

A megkönnyebbülés pillanata akkor jött el számukra, amikor Sándor zseblámpájának fénye 

beborította a termeket. A hirtelen támadt nyugalom azonban nem tartott sokáig. A 

muzeológus kolléga ijedt kiáltását hallották, miszerint az egyik alkotás eltűnt. Minden 

tekintet a falon lógó üres függesztőkre esett.  Valaki nagyon ügyesen, kellő szakértelemmel 

és gyorsan leakasztotta róluk az értékes festményt. Időközben a nagy felfordulást okozó 

áramszünet is véget ért, újra teljes fényárban úszott a Cselley-ház. A jelenlévők arra a 

következtetésre jutottak, hogy a tettes ilyen rövid idő alatt nem juthatott messzire 

zsákmányával; azt valószínűleg az épületben rejtette el, mivel az áramszünet csak pár percig 

tartott.  

Vajon ki lehetett a rabló? Melyik festménynek veszett nyoma? Hol lehet a titkos rejtekhely? 

NYOMOZD KI TE! 

 

I. A TÁRSASJÁTÉK BEMUTATÁSA 

A „Nyomozás a múzeumban” 2-6 játékos által játszható. A játéktábla a Cselley-ház egyes 
helységeit ábrázolja. A játékhoz szükség lesz a kinyomtatható anyagokra játékkártyákra, 
játéktáblára, játékszabály, nyomozói jegyzetek, boríték sablon, játékbábura, két 
dobókockára, íróeszközre a jegyzeteléshez. A játék célja, hogy a játékosok kizárásos alapon 
és következtetésekkel megoldják egy híres festmény eltűnésének rejtélyét. A győztes az a 
játékos, aki elsőként fedi fel a következőket: 

✓ A tettes személye; 
✓ Az eltűnt festmény azonosítása; 
✓ A festmény rejtekhelyéül szolgáló helység; 



A helyes megoldást tartalmazó Boríték zárva marad mindaddig, míg egy játékos az összes 
fenti kérdésre választ nem ad. 
 

II. JÁTÉKFIGURÁK 
1. A házban tartózkodó 6 személyt a játékbábuk személyesítik meg színek szerint az alábbi 
módon: 

Igazgató-lila 
Muzeológus-kék 
Tárlatvezető-sárga 
Teremőr-zöld 
Látogató-narancssárga 
Takarítónő-piros 
 
2.  A hat festményt, melyek bármelyike eltűnhetett, a nyomtatható kis képkártyák (5×6 cm) 
jelképesítik. Ezeket a játéktábla termeiben kell elhelyezni. 
 

III. JÁTÉKKÁRTYÁK 
1. Hat kártya ábrázolja a házban levőket. 
2. Hat kártya ábrázolja a festményeket. 
3. Kilenc kártya ábrázolja a játékterepen feltüntetett termeket. 
4. A "Nyomozói jegyzetek" lehetővé teszik a játékosoknak nyomozati eredményeik 
feljegyzését. 

 

IV. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
1. Helyezzük a megfelelő játékbábukat a számukra jelzett "start" helyekre. 

FIGYELEM: Ha hatnál kevesebben játszanak, a megmaradó figurákat és a hozzájuk tartozó 
kártyákat nem kell a játékból kihagyni. Az ilyen figurákat helyezzük el bármely helységben, a 
kártyákat pedig hagyjuk a csomagban, így a játék során kiosztásra kerülnek. 

2. A kis kártyácskákon (5×6cm) levő festményeket helyezzük el a különböző szobákban - 
mindegyikbe egyet-egyet - tetszés szerint. 

3. A játéktábla közepére helyezzük a Borítékot, amibe három kártya kerül majd az alábbiak 
szerint. 

4. Keverjük meg a kilenc helységet ábrázoló kártyát és tegyük le a csomagot lefordítva. A 
legfelső kártyát helyezzük a Borítékba úgy, hogy egyetlen játékos se lássa, mit ábrázol. 

5. Ismételjük meg az előző pontban foglaltakat a hat festményt ábrázoló kártyával. 

6. Ismételjük meg ugyanezt a személyeket ábrázoló kártyákkal. 

7. A megmaradt kártyacsomagokat tegyük lefordítva az asztalra. Fontos, hogy a keverésnél 
senki se lássa a kártyákat. 

8. Minden játékos dobjon egyet a dobókockával. A legmagasabb számot dobó játékos lesz az 
osztó. 



9. Az osztó keverje meg a megmaradt 18 kártyát. Ügyelni kell, hogy a keverésnél senki se 
lássa a kártyákat. 
Ezután valamennyi kártya egyesével kiosztásra kerül, az óramutató járásának megfelelően. 
(Az osztó természetesen saját magának is oszt.) 
Néhány játékos - a résztvevők számától függően - több kártyát kaphat, mint a többiek, ők 
ezzel egy kis előnyhöz jutnak.  

Az előkészületek ezzel befejeződtek, kezdődhet a játék. 

 

V. A JÁTÉK MENETE 
 
FIGYELEM: A játékhoz két dobókocka szükséges! 

1. Minden játékos a hozzá legközelebb levő játékbábuval lesz, függetlenül attól, hogy milyen 
kártyák vannak nála. 

2. Az első játékos mindig az Igazgató. Az őt szimbolizáló figurával levő játékos dob a két 
dobókockával. Annyi négyzetet léphet az általa kiválasztott terembe vezető úton amennyit 
dobott. 

3. A következőként az Igazgatótól balra ülő játékos dobhat és ugyanúgy bármely terem felé 
elindulhat. Ezután a további játékosok következnek az óramutató járásának megfelelően. 

4. Amint egy játékos elér egy termet, azonnal " gyanúsíthat". Ez azt jelenti, hogy a terembe 
hívhat egy személyt és odarakhat egy festményt. 

A gyanúsítás a következő módon történik: "Véleményem szerint a rablást a TAKARÍTÓNŐ 
követte el és a BAROKK SZOBÁBA rejtette el az elrabolt MUNKÁCSY-FESTMÉNYT." 
FIGYELEM: A játékban nem használt figurák ugyanolyan gyanú alatt állnak ezért 
gyanúsíthatók is. 

5.  A gyanúsítás bejelentése után az Igazgatótól balra ülő játékos nézze meg kártyáit. 
Amennyiben rendelkezik egy vagy több kérdéses kártyával (Barokk szoba, Takarítónő, 
Munkácsy-festmény), meg kell mutatnia ezek közül egyet az Igazgatónak úgy, hogy a többi 
játékos ne lássa. Ha a játékos nem rendelkezik a három kártya közül egyikkel sem, a tőle 
balra ülő játékosnak kell átvizsgálni kártyáit és így tovább, addig, amíg egy kártyát a három 
közül megmutatnak a gyanúsítónak. Amikor ez megtörténik, az Igazgató fordulója 
befejeződik és a következő játékos jön. 

6. Minden játékos ugyanúgy jár el és végül kizárásos alapon kitalálható a három eldugott 
kártya. A nyomozati jegyzet kártyákat a játékosok a gyanúsításból kizárt személyek, 
festmények, termek feljegyzésére használhatják. 

7. Ha egy játékos úgy véli, rájött melyik három kártya van a Borítékban (például úgy, hogy a 
gyanúsítása után senki sem tudott a fordulóban egy kártyát sem megmutatni neki a három 
közül és nála sem volt egy sem), még ebben a fordulóban vádat emelhet. Ez azt jelenti, hogy 
a három megfelelő szót felírja nyomozati jegyzetére, majd ellenőrzi a vádat a Borítékban 
levő kártyák segítségével, figyelve arra, hogy a boríték felnyitásakor a benne levő kártyákat 
senki más ne lássa. 



8. Ha a vád helytálló és a játékos rájött, hogy ki követte el a rablást, melyik festményt és 
hova rejtette, ő nyeri meg a játékot. 

9. Ha a vád nem felel meg a valóságnak, a játékos helyezze vissza a kártyákat a Borítékba és 
rakja újból a játéktábla közepére. A hibás vádemelés után a játékos kiesik a tényleges 
nyomozásból, de a nála levő kártyákat továbbra is ellenőrizni kell, illetve szükség esetén 
bemutatnia, mikor a többiek gyanúsítanak. 

10. Blöffölni lehet olyan személyre, festményre vagy teremre, melyek kártyáját a játékos a 
kezében tartja. Ezzel félrevezetheti ellenfeleit. 

11. Ha bebizonyosodik, hogy valamely játékos nem mutatta be a megfelelő kártyát (akár 
véletlenül, akár szándékosan), pedig az nála volt, akkor kiesik a játékból - nem nyomozhat - 
de a kezében levő kártyákat továbbra is ellenőriznie, illetve be kell mutatnia, ha ezt egy 
gyanúsítás szükségessé teszi. 

(Ez természetesen nem jelenti azt, hogyha két gyanúsításkor megnevezett kártyája van, 
akkor mindkettőt meg kellene neveznie, hanem csak egyet, a szabályok értelmében) 

 

VI. SZABÁLYOK 
1. A játékban a figurák a táblán bárhova tehetők a dobott értékeknek megfelelően. 

2. A játékfigurákkal csak egyenes vonalon szabad mozogni (pl. előre, oldalara), sosem átlós 
irányban. 

3. A játékosok a termekbe az ajtón át mehetnek be, de nem hagyhatják el a helyiséget 
ugyanabban a fordulóban. Nem szükséges pontosan annyit dobni, ahány lépéssel az ajtóig el 
lehet jutni.  

4. Egy mezőn nem állhat egyszerre két vagy több figura, és egy másik játékos által elfoglalt 
mezőn keresztül előzni sem lehet. 

5. A játékos akárhány meneten keresztül tarthatja figuráját ugyanabban a teremben. 

6. A játéktábla négy sarkában levő termekből, az egymással átlósan ellentétes oldalon 
fekvőbe titkos átjárók vezetnek, így oda egy lépéssel átjuthatnak a játékosok. Ilyenkor nem 
kell a játékosnak dobnia, de abban a fordulóban máshova már nem léphet. Titkos átjáró 
vezet az Emlékszobából a Kőtárba és vissza, illetve a Műhelyből a Biedermeier szobába és 
vissza. 

7. Gyanúsításkor a játékosnak három dologról kell nyilatkoznia: helyszín/személy/festmény. 
Kizárólag abban a fordulóban gyanúsíthat, amikor figurája a gyanúsításban szereplő 
teremben van. 

8. Amikor egy játékfigurát vagy festményt a gyanúsítás következtében új helyiségbe tesznek, 
azokat eredeti helyükre visszatenni nem szabad. A velük játszó játékosoknak az új helyről kell 
tovább lépnie és folytatnia a nyomozást. 

Jó játékot! 

 

 



 



 



 



 



 

Biedermeier szoba Galéria Kőtár 

Könyvtár 

Barokk szoba Díszterem Emlékszoba 

Raktár Műhely 



 

Teremőr

 

Tárlatvezető

 

Látogató

 

Muzeológus

 

Takarítónő

 

Igazgató

 

Rippl-Rónai József 
Fekete kalapos nő

 

Glatz Oszkár 
Kisleány piros fejkendőben 

Vaszary János 
Virágok fehér vázában 



       

 

 

A játékhoz szükséges elemeket A/4-es rajzlapra kell színesben kinyomtatni. A táblát az illesztéseknél 
ragasszuk össze, a felesleges részeket vágjuk le! A fenti 9×6 cm-es kártyákat is vágjuk ki, majd 
rendezzük őket három kupacba (helyszínek, festmények, személyek)! A kisebb kártyáknak (5×6 cm), 
melyeken csak a festmények láthatók, a játék során, a gyanúsításnál lesz szerepük. 
Az alábbi sablont, melyen a BORÍTÉK felirat olvasható, félbe kell hajtani keresztben és a fülekkel 
egymáshoz ragasztani, hogy egy tasakot kapjunk. Ez lesz a titkos boríték, melybe elhelyezzük azt a 
három kártyát, ami a megoldása lesz a játéknak. 

Aba-Novák Vilmos 
Parasztmulatság 

Munkácsy Mihály 
Nő interieurben 

Székely Bertalan 
Dobozi Mihály és hitvese 



 

Az alábbi Nyomozói jegyzetekből annyi darabra lesz szükségetek, ahányan játszotok. Egy sablon 

többször is felhasználható. 

 

NYOMOZÓI JEGYZETEK 
Gyanusítottak Jegyzetek 
Igazgató      
Muzeológus      
Tárlatvezető      
Teremőr      
Látogató      
Takarítónő      
Festmények 
Rippl-Rónai József      
Glatz Oszkár      
Vaszary János      
Aba-Novák Vilmos      
Munkácsy Mihály      
Székely Bertalan      
Helyszínek 
Biedermeier szoba      
Galéria      
Kőtár      

Barokk szoba      

Díszterem      

Emlékszoba      

Könyvtár      

Raktár      

Műhely      
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