
A Táltoskirály társasjáték felfedező módban egyedül is játszható. Kezdésnek memóriajátékokat állítunk össze képi hasonlóságok alapján, később 

az összefüggések súlyozása és a szófordulatok is számítanak. A vetüle� ábrázolásokba, a szobrokba, a régésze� leletekbe és szent helyek 

díszítőművészeteibe kódolt tudást, a kapcsolódó szöveges információ elsajá�tása során fejthetjük meg. A fejle� vizuális gondolkodás az IQ-

tesztek és a szakrális geometria alapja. Ez a képességfejlesztő társasjáték nem csak a képzelőerőt és a memóriát fejlesz�, de segít újra felfedezni a 

rovást és a magyar nyelv gyökrendszerét is. Ehhez a XIX. században az MTA által elfogado�, gyökrendszer alapú (Czuczor-Fogarasi) szótárt és a 

hangképzés szabályrendszerét használjuk. Megismerkedünk a különböző kultúrák összeillő világképeivel, majd a csillagképek, a ligatúrák (képírás) 

és az ősi régésze� leletek üzenetei is megfejthetővé válnak.  A játék fejlesz� a jobb agyféltekés gondolkodást (valójában a két agyfélteke és a 

köz�agy egységét).  Csak virtuális dobókockákat tartalmaz.*

Játékszabályok
Egyszerű játékmód ajánlók a túloldalon!

III. A nagy játék:  Négyesével, 5*4 lapot teszünk az asztalra egymás mellé, téglalapot alkotva. Összesen tehát 80 db. képet teszünk le, 4 

szinten. Ezután a játékosok sorban összetartozó lapokat keresnek. A párokat a játékosok magukhoz veszik. Ha nem talál valaki két 

összetartozó lapot, akkor egyet megfordíthat. Amennyiben a megfordíto� lapnak megtalálta a párját, úgy azt is felvehe�. A 5*4-es 

négyszöget a játékosok közös megegyezéssel megnövelhe�k. Ilyenkor a növeléshez használt lapokat megfordítják.

A játék addig tart, amíg párokat találnak a játékosok. A játék végén az nyer, aki a legtöbb párt találta. A legtöbb lapnak egyértelmű párja is van 

(ugyanaz a kép jelképi kiemeléssel vagy szöveggel kiegészítve), azonban vannak lapok melyek párjának megtalálásához ismerni kell az 

összefüggéseket! Ehhez a jelképi kiemelések, az ABC és később a szöveges ismertető segít. A párkereső játék elején a játékosok 

megegyeznek abban, hogy mit fogadnak el összetartozónak. Pl.: legalább két jelkép egyezzen meg a lapokon (az összete�ebb jelkép többnek 

számít!), vagy csak a rovás megfejtéssel együ� érvényes a pár (ehhez az ABC-s lapokat is használhatják). A játékmódok később egymásba 

alakíthatók. A további játékok elő� érdemes a honlapon található összefüggéseket megnézi (bemutató a lapokból videókkal - jelképek 

mozgásban). 

IIII. Kereszt-kiereszt:  Ez a játékmód akkor játszható jól, ha már ismerjük valamelyest a kísérőfüzet tartalmát.

Használható: képek, táblázatok, kiegészítő alkalmazás*, papírlap és íróeszköz a lete� lapok számolásához. Az nyer, aki a pakli elfogyásakor a 

legtöbb lapot lete�e. Keverés után minden játékos húz 3 lapot. A húzo� lapokat a játékosok maguk elé teszik úgy, hogy a hátoldalukat csak 

ők nézhe�k meg. Letesszük a pakli tetején maradt lapot középre. A kezdést kockadobás dön� el. (A kiegészítő alkalmazás* kockadobó módot 

is tartalmaz). A játékosok a kezdő lap mellé egymás után tehetnek egy összefüggő lapot, négy (tehát kereszt) irányban. A lapok hátoldali 

képe is használható. Az összefüggés lehet: - Azonosíto� betű, vagy kapcsolódó kulcsszó; - Azonos, vagy hasonló szimbólum; - Kapcsolódó 

szófordulat, vagy szöveges magyarázat.

Körosztás: Minden körben 1 új lap jár minden játékosnak + a lete� lapok helye� is kapnak.

A második körtől már az addig lete� lapokra is tehetünk újabb lapot, amennyiben az több szinten kapcsolódik. Pl. Több betű, összete�ebb 

jelkép, jobb indoklás, vagy pontos pár. Ezzel letakarjuk az addig lete� lapot vagy lapokat. A fen� lap hordozza az ala�a levők tulajdonságait.

A harmadik körtől növelhetjük a keresztet, vagy négyzetesíthető a játékterületet: sarokba is tehető lap, ha minden érintkezővel összefügg. 

Kihívás: Amennyiben egy játékos úgy gondolja, hogy a kimaradt játékos egyik lapját ő mégis le tudná tenni, akkor kihívja egy kockadobásra. 

Ha jobbat dob, akkor elvehe� a játékos egy lapját és elhelyezhe� a játéktérben. Ha a kihívó mégsem tudná a lapot letenni, akkor vissza kell 

azt adnia és kimarad a körosztásból. 

A kihívások alapja a szókidobós kiegészítő alkalmazás* is lehet. Jobb dobásnak az felel meg, ha olyan szót mondunk, ami több kidobo� betűt 

tartalmaz.  Könnyítés: Kisebb gyerekekkel játszva, elfogadunk minden értelmes magyarázatot, a hasonlóságok felfedezését, valamint nem 

csak egy lapot húzhatunk a lete� lap helye�, hanem 2-3 db-ot, a�ól függően, hogy nagyot vagy kicsit dobtunk a hatoldalú, számos kockával. 

V. Nehezítéshez

A játék előrehaladtával egyre több kapcsolatot találunk. Megtanuljuk képi összefüggéseikben forgatni a szavakat és olvasni a jelképeket. A 

címek, kulcsszavak, bélyegképek, ajánlo� párok és a részletes szöveges leírás segí� a �tkok megfejtését. A cél az összefüggések minél több 

szinten való feltárása, így a jelképi hasonlóságok melle�, a szavak adta kapcsolatrendszer felfedezése is. Ehhez a mássalhangzóképzés 

táblázata és az információs lapok adnak segítséget. Pl.: víz-visz-vissza-szív, vész-vesz (örvény), old-olt, pír-parázs-pernye (tűz) összetartozik. 

A játék honlapján további ötleteket és ajánlókat találunk a magasabb szintű összefüggések felfedezéséhez. A kulcsszavak kiegészíthetők.

* A kiegészítő alkalmazás segíthe� a felfedezést és a játékmódokat, de nem feltétlenül szükséges! Letölthető a weboldalunkon keresztül. 

www.taltoskiraly.hu

II. Egyszerű játék az összes képes lappal:  A játékosok elosztják egymás közö� az összes lapot. Ezután az első játékos letesz egy nyitó lapot 

középre, majd a következő játékos ennek tetejére egy kapcsolódót.  A kapcsolatot meg kell indokolni.  A lapok lerakásakor fel kell olvasni a 

rajtuk szereplő rovásos szöveget.

I. Keressük a párját (memória):  A kezdő játékokhoz kiválogatunk 8-12 pár összefüggő lapot a paklikból, majd felolvassuk a kapcsolódó 

információt (legalább a címeket, illetve egy-két mondatot) a füzetből. Ezután a lapokat (a párokat jelentő képekkel lefelé) az asztalra 

helyezzük. Keverés után kezdődhet a memóriajáték, melynek során párokat keresünk: Felváltva, lépésenként két tetszőleges kártyát kell 

felfordítani. Amennyiben az egyik játékos párt talál, azt leszedhe� magának. A párokat csak akkor vehe�k fel a játékosok, ha felolvasták a 

lapok (legalább) egyik oldaláról a rovásos szöveget, illetve a betűket. Ebben a játékban a játékosok használhatják a táblázatokat.

5*4*4=80 db.
(Nagy játék)
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Az Égigérő fa (a Világfa) és a Világűr szintjei (2*10 lap, több mint 12 pár lehetőséggel)

Memóriajáték egyértelmű párokkal.

Nehézségi szint: közepes. Későbbre ajánlott bővítések: 101-102, 023-149

A játékban csak olyan párokat lehet felvenni, melyek a világűrt is megjelenítik.  A játék során 

megismerjük a Világegyetem, tehát a Világfa szintjeit. Az önhasonulóan ismétlődő szerkezetben a 

különböző jelképek rendszert alkotnak, melyeket rovással értelmezni tudunk. 

Feladat: A lapok forgatásával párok keresése és rovás olvasás a kézben tartott táblázatok segítségével.
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Rovás betűk tanulása A-tól J-ig (2*12 lehetőség, 17 db. kártyával) - Memóriajáték egyértelmű és 

elvont párokkal. Nehézségi szint: közepes.

Aranyarány - Be és Ki - Cél - Csomó - Dél - Élet virága (E-É) - Föld és Fény - Ég - Egy - 

Sejtosztódás (H) - Egy Isten - Jojó (Oj-Lyó)

Feladat: A lapok forgatásával párok keresése és rovás olvasás a táblázat segítségével.

A kísérőfüzetet használva további játékmódok állíthatók össze. Például: Rovásbetűk II. Szakrális 

geometria II: A sík és a tér kialakulása; Az Orion csillagkép titka; Aranyarány; A Szent Korona és a 

jogar; Tarsolyaink tanítása; A sejt az egészség alapja; Őselemek; A tarsolyok titka; Hármashalom és 

kettőskereszt...  Nehezítéshez lásd a játékszabály ajánlót! További sorozatok találhatók a 

www.taltoskiraly.hu honlapon, „A lapokból” menüpont alatt.
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Szakrális geometria I. 
(2*8 db.) A sejtek és 

erőterek kialakulása, 

valamint a teremtés 

napjainak jelképei. Az 

Un i ve rzum minden 

szintjén jelenlévő Élet 

magja és Élet virága 

jelképek szimmetriá-

jából szerkeszthető 

szabályos testek és az 

őselemek rendszere.

Játék ajánló

A szent helyeken megtalálható díszítőművészet magyarul értelmezhető! A sorozat további lapokkal 

bővíthető. Nehézségi szint: könnyű. Feladat: A lapok forgatásával párok keresése és rovás olvasás a 

táblázat segítségével.

A hasonló lapokból különböző játékmódokat állíthatunk össze. A kísérőfüzetben található leírások segítségével, a kép-
sorozatokhoz tartozó, (részben titkos) történeteket kapunk. Később érdemes a lapokhoz tartozó kisfilmeket is megnézni. A 
párokat csak akkor vehetjük fel, ha felolvastuk (legalább az egyik oldalról) a rovás feliratokat, illetve betűket. A képsorozatok 
további játékmódokkal és nehezítésekkel is használhatók. Több mint 100 különböző játékmód állítható össze!
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