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Mikor Smiló Dávidtól, a Tervhivatal ter-
vezőiroda munkatársától átvettem  
a Logifaces nevű új, logikai építős játé-

kukat, kimondatlanul is az járt a fejemben, hogy 
ez nagyon egyszerű lesz, gyorsan meg fogom 
tudni oldani. Mint pár órával később kiderült, 
ez teljesen helytelen és elbizakodott elképze-
lés volt. Amikor kibontottam a csomagot, elő-
vettem a darabokat, és megvizsgáltam őket, 
hogy nevet adhassak nekik. De még mielőtt  
a puszta térproblémára tudtam volna koncent-
rálni, a játék anyagisága elkalandozásra kész-
tetett. A beton nagyon különleges választás: 
hideg, de meglepően könnyű, ismerős, mégis 
idegenül hat a nappaliban vagy az íróasztalon. 
Jó megérinteni, és akár cél nélkül rakosgatni 
az elemeket a sík felületen.

Aztán visszatértem a feladathoz. „Név nél-
kül nincs rendszer”. Minden elem a háromszög 
csúcsainak a magasságával jellemezhető, 1,2 
vagy 3 egység magas lehet. Elrendeztem a dara-
bokat a csúcsok, illetve az élek magassága sze-
rint, és megállapítottam, hogy minden magas-
sághoz egy szabályos, háromszög alapú hasáb 

tartozik, tehát összesen 3 olyan elem van, ami-
nek mind a három csúcsa azonos magasságú. 
Mivel az alapfeladat szerint egy egyenlő olda-
lú háromszöget kell kirakni a darabokból úgy, 
hogy a háromszögek szomszédos élei között 
ne legyen szintbéli ugrás – tehát a cél egy töré-
sek nélküli felület létrehozása – logikus mun-
kahipotézisnek tűnt, hogy a kiemelt elemeket 
a nagy háromszög ugyancsak kiemelt, és forgás-
szimmetrikusan azonos helyeire kell helyezni. 

A játék legnagyobb előnye, hogy ezt a bizo-
nyos törésmentes felületet nem lehet ezekből 
az egyszerű, mintegy magától értetődő alap-
helyzetekből levezetni. A három szint és a há- 
rom, korábban már említett, kitüntetett formá-
jú elemből adná magát, akár több kiindulási 
helyzet, de ebből az alapgondolatból nem fog 
megoldásra vezetni semmilyen lépés. Ugyan-
is az 1-2-3 csúcsmagasságú elemből, habár 
négy darab van, azok páronként tükör-szim-

metrikusak és így nem építhető meg belőlük  
a rendezett középpont. De ez mindig csak az 
utolsó elemnél derül ki, annak is csak a kör- 
bejárása hibás. Ez azonban éppen elég.  
A Logifaces-nek több megoldása van, de egyik 
sem szabályos a szó ilyen értelmében. A közép-
pont mindig el van csúsztatva bennük, nem 
lehet a szokásos munkamódszerekkel dolgoz-
ni és megoldásokat keresni. 

Hiába ez a változatosság, az egyszerű három-
szögforma önmagában mégse tudja biztosítani 

a végtelen újrajátszhatóságot, éppen ezért  
a Logifaces-hez készülőben van egy feladvá-
nyokat tartalmazó füzet is, ami újra és újra kihí-
vások elé állítja a játékosokat.

Az új utak keresgélése közben más és más 
formákat fedezhet fel a játékos, amik vagy csak 
önmagukban elnyerik tetszését, vagy elgondol-
kodtatják (felidézve a Tangram ősi játékát) és 
a limitált formakészlettel párosuló végtelen 
változatosságon keresztül a felfedezés és az 
építés izgalmát hozzák el számára.


