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Agricola
Tervező: Uwe Rosenberg Kiadó: Lookout Games / Compaya  Megjelenés: 2007

Uwe Rosenberg legsikeresebb társasjátékában, a 2007-es Agricolában a földművelés és állattenyész-
tés nehéz és fárasztó világába kalauzol minket. Nincs más dolgunk, mint fejleszteni a házunkat, fel-
szántani a földünket, termeszteni a gabonát és a zöldségeket, szaporítani az állatainkat, karámot épí-
teni nekik, és etetni egyre gyarapodó, de szerencsére szorgosan dolgozó kis családunkat. Ebből a fel-
sorolásból is látszik, nem egyszerű a gazdák élete, még itt, a játékban sem. Minden, amit termelünk 
vagy tenyésztünk, étellé alakítható, ami megment az adott körben az éhenhalástól, pontosabban 
attól, hogy szégyenünkre ételt kelljen koldulnunk. Lássuk be, milyen gazda az, aki még saját embereit 

sem tudja megetetni. Viszont minden átalakított 
termény és feldolgozott állat hiányozni fog a játék 
végén! A „melyik ujjamba harapjak” érzés gyako-
ri e játék közben, mégis szórakoztató, változatos, 
sokszor újrajátszható, rengeteg taktikára ad lehe-
tőséget. Szerintem megunhatatlan játék!

A játéknak két változata van, a könnyedebb csalá-
di verzió és az összetettebb gamer verzió. A csalá-
di verzióval érdemes kezdeni, ahol megtanulható 
a játék mechanikája, a körök sorrendje, az akciók 
jó kihasználásának mikéntje. Ezután következhet a 
kártyákkal bonyolított változat, ami az igazi válto-
zatosságát és mélységét adja a játéknak. De halad-
junk szépen sorban.

A központi tábla több részből áll, amelyen a kezdő akciók mellett helyet kapnak a 6 fordulóra osztott 
14 körben egymás után feljövő további akciókártyák is. Emellett található az ún. Nagy fejlesztéskártyák 
táblája, amelyeket majd megépíthetünk, segítségükkel ételt készíthetünk, és győzelmi pontokat szerez-
hetünk a játék végén. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy minden: a kártyák, a fa alkat-
részek, a játéktáblák grafikája, az utolsó madárijesztő szalmakalap-
jának kilógó kis szalmaszáláig aprólékosan megtervezett, kidolgo-
zott, szemet gyönyörködtető és hangulatos! Gyönyörű kivitelű 
játék, tele jó minőségű fa alkatrésszel, tényleg öröm kézbe 
venni a játékot. 

Minden játékos kap egy saját játéktáblát, melyen 
egy kis faviskó két szobácskáján és 13 üres legelőn 
kívül semmi sincs. A feladatunk a játék végére 
egy állatokban és növényekben gazdag, jól 
kihasznált (telezsúfolt) farm felépítése lehe-
tőleg minél több kőszobával, minél több cse-
metével, állattal és növénnyel. A nehézség abban 
rejlik, hogy nem választhatunk egy dolgot, amire kon-
centrálva nagyon magas szintre fejlesztjük gazdaságunk egy 
részét, mert a játék végén minden pontot hoz, amink van, és min-
den mínuszpontot ér, amink nincs.
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Az agricola latinul földművest jelent, 
amely az ager (föld) és colo (művel) 
szavak összeolvadásából alakult ki. 
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Bemutató / Agricola

Mindenki lét munkással kezd, akik egy-egy szobában laknak. A játékosok 
egymás után küldik embereiket dolgozni, vagyis elfoglalni egy akcióhelyet 
és azt azonnal végrehajtani. Egyesével küldjük el az embereket dolgozni, 
így a második emberünket akkor küldhetjük el, ha újból ránk kerül a sor. A 
munka végeztével a nap végén hazamennek a fáradt munkások, ebből áll 
egy kör. A fordulók végén, amelyek 4-3-2-2-2-1 körből állnak, a betakarí-
táskor aratni kell bevetett földjeinkről, szaporodnak az állataink, és meg 
kell etetni az embereinket is. Látszik, hogy a játék előrehaladtával egyre rövidülnek a 
fordulók, vagyis egyre hatékonyabban kell kihasználnunk folyamatosan fejlődő gazda-
ságunk lehetőségeit.
A játéktábla és az akciólehetőségek a játékosok számától függően változnak. Ezzel jól 

kiegyenlített a játék 2, 3, 4 és 5 játékos esetén egyaránt. Van egyszemélyes verzió is, 
de erről később fogok beszélni. Több akcióhely olyan, amelyre minden kör elején adott 

számú nyersanyag vagy állat kerül, és ha abban a körben senki sem viszi el, halmozódik. 

Két játékos esetén 11 akcióból választhatunk az első körben, három játékos esetén 14, 
négy-öt játékos esetén pedig már 17 választási lehetőségünk van. Ráadásul minden körben 
eggyel bővül az akciók száma. Az új akciók véletlenszerűen jönnek elő a fordulókon belül, 
de a 6. fordulóban lévő akciók állandók, amiről egy kis segédleten tájékozódhatunk, hogy 
már előre készülhessünk a feljövő új lehetőségre.

Nézzük át gyorsan az akciókat
Vannak helyek, ahol a négy nyersanyag (fa, agyag, nád, kő) valamelyikét 

vagy kombinációját kapjuk. Amikor napszámba küldjük el emberünket, 
két ételt kapunk, míg ha halászat akcióra küldjük, akkor a körönként fel-
halmozott ételt hozza nekünk haza.

Szántás: Egy mezőt felszánthatunk, vagyis lerakhatunk egy szántóföld-
lapkát. (A szántóföldeknek egybefüggő területet kell alkotniuk a far-
munkon.)

A gabona- és a zöldségmezőkön egy gabonát, illetve egy 
zöldséget kapunk. Ezeket a vetés akciónál vethetjük el 
a szántóföldünkre, illetve a raktárunkban lévő gaboná-
ból itt tudunk kenyeret sütni.

Kerítés: Meglévő fáinkért kerítéselemeket vásárolha-
tunk, és karámokat alakíthatunk ki a mezőnkön. Fontos 
építési szempontok: egy mezőnyi bekerített területen 
2 állat lehet, és egy karámban csak egyféle állatot tart-
hatunk. Összesen 15 kerítéselem áll rendelkezésünkre a 
karámok építésére. A fordulók végén csak akkor születik 
új állat, ha elfér a karámban.

Istálló: Fáért istállót vehetünk, amellyel megduplázhat-
juk karámunk befogadóképességét, vagy szabad mező-
re téve ott egy állatot tarthatunk. Később persze ezt 
körbevehetjük kerítéssel, de elmozdítani már nem lehet.
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Állatakciók: Birkát, vaddisznót vagy szarvasmarhát szerezhetünk, amelyeket a karámokba vagy az 
istállóba helyezhetünk el.

Szobaépítés: Amilyen anyagból van az adott pillanatban a 
házunk, olyan anyagú szobával bővíthetjük, természete-
sen annak az építőanyagnak – és nádnak a tetőhöz – be-
fizetésével.

Felújítás: Érdemes szobáinkat felújítani, fából agyaggá, 
majd abból kővé, hiszen a játék végén minden egyes 
agyagszoba 1, míg minden kőszoba 2 pontot ér. 

Családbővítés: Ha van elég szobánk, jöhet a gyermekál-
dás, hogy aztán a porontyot is befoghassuk dolgozni, de 
vigyázat, a sok éhes szájat a fordulók végén meg kell etet-
ni! (A játék végén viszont 3 pontot ér minden családtagunk.)

Kezdőjátékos: Nagyon fontos hely, hiszen a kezdőjátékos-jelölő mindaddig nem vándorol, míg valaki 
ennek az akciónak a használatával meg nem szerzi. Óriási előny lehet, ha te tehetsz először bábut 
a kör elején. 

Fordulók vége, betakarítás:

1. Aratás: Szántóföldjeink dúsan teremnek, mindegyikről a fölső gabonát vagy zöldséget learatva 
raktárunkba tehetjük további felhasználás céljából.

2. Etetés: Minden emberünk 2 ételt eszik, kivétel az utolsó körben született családtag: az újszülöt-
tek csak 1 ételt esznek. A körök során több helyről gyűjthettünk ételt, átalakíthattuk gabonánkat 
a kemencénkben, vagy most levághatjuk állatainkat, illetve megsüthetjük zöldségünket a tűzhe-
lyen vagy a sütőben. Végszükség esetén a gabona és zöldség egy az egyben is étellé alakítható. 
Ha ez sem segít rajtunk, koldussá válunk, és minden hiányzó ételünk után kapunk egy koldus-
kártyát, amely mínusz 3 pontot jelent a játék végén. Ez ebben a játékban rengeteg, tehát jobb 
elkerülni; az etetés az egyik legnehezebb része a játéknak, érdemes magunkat bebiztosítani ezen 
a téren.

3. Szaporodás: Megnézzük állatainkat, és minden fajta, amiből van legalább egy pár, az 1-et szapo-
rodik, ha van helye az újszülöttnek. 

Az etetéshez levágott, de a szaporodás miatt visszakerülő állatok szakszava agricolás körökben a „visz-
szaszaporodik” ige, a „ne kelljen már bedobni és újra föltenni” fölösleges cselekvéssorozat kiküszö-
bölésére. Pont elég macera minden kör elején a „töltés”, vagyis a kikerülő nyersanyagok és állatok 
fölrakása. „Tettél már birkát? Hé, itt mennyi nád volt? Elvitte valaki a követ?” Ezt a részét sokan nem 
szeretik a játéknak, de mindig van egy 
lelkes „bankos”.
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Bemutató / Russian Railroads
Az utolsó forduló csak egy körből áll, utána rögtön újra egy 

betakarítási fázis jön, és ezután már csak a végső számlálás 
van hátra. Praktikus táblázatba tudjuk felvezetni külön-kü-
lön a javakért kapott pontjainkat és a levonandó mínuszain-
kat. Mínuszpont jár, ha nincs egyáltalán gabonánk vagy zöld-
ségünk, ha hiányzik bármilyen állat vagy marad üres terület 
a földünkön. Nehéz, de nem lehetetlen mínuszpont nélkül 
befejezni a játékot.

A gamer változatban a táblát megfordítjuk, ahol né-
hány akciónak módosított, átalakult változata találha-
tó. Izgalmas kombinációkra és az akciók felerősítésére 
szolgáló plusz kártyák kerülnek a kezünkbe. A mester-
ségkártyákat a Mesterség kijátszása akciómezőn (az 
elsőt ingyen, majd a továbbiakat ételért cserébe) te-
hetjük aktívvá, innentől a képessége folyamatosan hat, 
segít a kártya tulajdonosának. A Nagy fejlesztések mellett pedig megjelennek a Kis fejlesztéskártyák 

is, amelyeket sok akció mellett játszhatjuk ki, pl. a kezdőjátékos-mező 
már nem ételt ad, hanem egy Kis fejlesztéskártya kijátszásának lehető-
ségét. Ezeknek a kártyáknak van nyersanyagköltségük és esetleg felté-
telük is, és a játék végén pontot is érhetnek. Pl. a Könyvespolc kártya 
leépítésének feltétele, hogy már legalább 3 mesterségkártyánk legyen 
kijátszva, 1 fába kerül, és a játék végén 1 pontot ér. A képessége alap-
ján mesterségkártya kijátszásakor kapunk 3 ételt.

A fejlesztések erőssége változó, szerencse is kell, hogy jó kombinációt 
tudjunk letenni. Nem kell törekedni az összes kártya kijátszására, né-
hány jókor, jól felhasznált segítség nyerővé teheti kis farmunkat. 169 
mesterség- és 139 kis fejlesztéskártya van a játékban, és ezekből 7-7 
lesz a kezünkben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy biztosítva van a változa-
tosság és ezáltal az újrajátszhatóság, másrészt a kártyák nem egyfor-
mán erősek. Emiatt célszerű „draftolással” elosztani a kártyákat, vagyis 

a játék kezdete előtt mindenki elvesz egy-egy kártyát a mesterség- és a kis fejlesztéskártyák közül, majd 
a többit továbbadja, úgy ahogyan a 7 Csodában, így alakítva ki a 7-7 lapból álló paklijait. 

Uwe Rosenberg úgy látszik, sokszor nem tud kivel játszani, 
mert rendszeresen elkészíti játékai egyszemélyes verzióit, 
nincs ez másként az Agricolánál sem. Ez a fajta játék nem 
adja vissza igazán a játék lényegét és mélységét. Arra jó, 
hogy a játék mechanikáját begyakoroljuk, de a játék igazi 
előnyei több fővel érvényesülnek csak.

A játék mechanikája és tematikája jól kapcsolódik egymás-
hoz, ezért könnyű beleélni magunkat. Valóban érezhető, 

hogy mennyire nehéz egy gazda mindennapi 
élete. Talán ezért is könnyű a játékot megsze-
retni. Összetettsége ellenére a családi verziót 
már gyermekek is élvezettel játsszák. Az ara-
nyos állatfigurák hamar elnyerik tetszésüket, 
nekik mindegy, hogy állat vagy ember az új-
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A cikkhez különböző kiadású Agricolákról válo-
gattunk képeket. A külföldi kiadók a magyar 
kiadástól eltérő fafigurákat mellékeltek saját 
Agricolájukhoz. 

szülött, az mind cuki számukra, márpedig ilyenek 
mindig vannak a játékban. Nem véletlen, hogy a 
8 éves lányom előbb játszott Agricolát, mint én. 
Tapasztalt játékosoknak persze a gamer verziót 
ajánlom, mert az adja meg a játék teljességét, 
amikor a kezünkben lévő lapokat felhasználva, 
kombinációkat kialakítva fejlesztjük még jobban a 
gazdaságunkat. 

Az Agricola állandó választás elé állít minket, fő-
leg igaz ez a gamer verzióra. Annyi lehetőség áll 
előttünk, annyi mindenre szükség van, ehhez ké-
pest mindig kevés az emberünk. Ez állandó fejtö-
rést okoz a játékban, de mégsem érezzük kénysze-
redettnek, mert az akciók nagyon egyértelműek, 
jól működnek, igazán hosszú töprengés, gondol-

kodás, holtidő kevés van a játékban. Nem véletlenül található a BGG 
(BoardGameGeek) dobogójának harmadik fokán, úgy, hogy volt az 
első helyen is. Véleményünk szerint valóban az egyik legjobb társas-
játék azok számára, akik szeretik az európai típusú társasjátékokat. A 
játék a kártyák miatt 
erőteljesen nyelvfüg-
gő, de szerencsére a 
Compaya jóvoltából 
magyarul is elérhető 
a játék. Az Agricola a 
társasjátékok világá-
ban igazi klasszikus, 
mondhatni alapmű, 

gamerek számára kötelező darab. Lehet imádni vagy 
megőrülni tőle, de mindenképp ki kell próbálni!

maat & mandala
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