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Hellas
Tervező: Franz-Benno Delonge Kiadó: Kosmos Megjelenés: 2002 

Az ókori Görögország két legfontosabb városállama Athén és Spárta volt, amelyek nagyhatalmi stá-
tuszuk biztosítása érdekében létrehozták a saját szövetségeiket. Az Athén vezette Déloszi Szövetség 
és a Spárta vezette Peloponnészoszi Szövetség rivalizálása i.e. 431-ben háborúhoz vezetett, és végül 
Athén vereségével és a Déloszi Szövetség felbomlásával járt. Lényegében ebbe a korszakba illik bele 
Franz-Benno Delonge 2002-es játéka, a Hellas, hiszen a játékban két képzeletbeli városállam küzd az 
ókori Görögországban a hatalomért. A küzdelem szárazföldön és vízen történik, és mindkét fél igény-
be veszi az istenek segítségét, hogy elérjék céljukat: a 10 város feletti uralmat.  

Mindkét játékos egy-egy városálla-
mot irányít. Céljuk egyre több vá-
rost ellenőrzésük alá vonni. Miután 
ez a játék 80%-ban európai típusú 
játék, 20%-ban pedig háborús játék, 

így a játékosok vérmérsékletük szerint bővíthe-
tik városaik számát új szigetek felfedezésével 
vagy a másik játékos által birtokolt város elfog-
lalásával. 

A játékhoz 32 hatszögletű tájmező tartozik, 
amelyek tengert és egy szigetet vagy sziget-
részletet ábrázolnak, várost kikötővel, illetve 
egyes lapkákon a város mellett még templom is 
van. A játékban istenkártyákat is találunk, illet-
ve mindkét játékos kap 15 görög harcost és 10 
hajót. Bár a bábuk műanyagból vannak, mind 
a hajók, mind a harcosok nagyon jól néznek ki, 
kitűnően meg vannak formálva. 

A játék kezdeti szakaszában a játékosok felváltva tesznek le a kezdő, teljesen vízzel borított és egy 
delfin jelképpel ellátott tájmezőhöz tájlapkákat, és azokra elhelyeznek egy-egy embert és egy-egy ha-

jót, egész addig, míg négy új tájlapka fel nem kerül. Ez a bevezető 
fázis, ezután kezdődhet el az igazi játék. 

http://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/57/franz-benno-delonge
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Ha egy játékosra sor kerül, akkor 3 kü-

lönböző cselekvési lehetőség közül vá-
laszthat: erősítés, tengeri hajózás vagy 
támadás. 

Erősítés:
Az a játékos, aki az erősítést választotta, 

3 akciót hajt végre. Ezek sorrendjét és fajtáját tetszőlegesen választhatja ki és kombinálhatja, vagyis 
akár ugyanazt az akciót többször is végrehajthatja. 
Egy harcos felhelyezése: A játékos elvesz egy harcost a készletéből, és abba a városba állítja, amelyik-

ben már legalább egy görög harcosa van. 3-nál több harcos nem lehet egy városban. 
Egy hajó felhelyezése: A játékos elvesz egy hajót a készletéből, és abba a városba állítja, amelyikben 

már van harcosa. Hajónak nem szükséges már ott állnia, de lehetséges. Itt is ugyanaz a létszámkorlát 
van, vagyis 3-nál több hajó egy városban nem tartózkodhat. 
Egy istenkártya húzása: A játékban három különböző istenkártya van: Poszeidón, a tengerek istene 

leginkább a tengeri hajózásnál segít; Arész, a háború istene harcoknál nyújt támogatást; Zeusz, az is-
tenek atyja, aki különböző játékszituációkban ad segítséget. Maximum 7 istenkártya lehet egyszerre a 
kezünkben, és nem lehet egy fajta istenkártyából 3-nál több. 
Aki több olyan várost birtokol ellenfelénél, amelyekben templom is van, az nem 3, hanem 4 erősítést 

hajthat végre. Ezért figyelnünk kell arra, hogy ellenfelünk ne szerezhesse meg a templomtöbbséget. 

Tengeri hajózás
Ez a birodalmunk békés növelésének módja. Aki ezt az akciót vá-

lasztja, elvesz egyet a lefordított tájlapkák közül, és lehelyezi, úgy, 
hogy két korábban lehelyezett mezőhöz vagy a delfines mezőhöz 
kapcsolódjon. Tenger csak tengerhez, sziget csak szigethez csat-
lakozhat. A legfontosabb, hogy a játékos csak akkor helyezhet le 
új mezőt, ha a szomszédos mezők vizén több hajója van, mint a 
játékostársának. 

Ha ezeket a szabályokat figyelembe véve sikerül lehelyezni a lapkát, akkor a városba egy harcost kell 
tenni a készletből, de cserébe egy saját hajót le kell venni a közvetlenül szomszédos területek egyikéről. 

Támadás
Ez birodalmunk harcias növelése, a másik játékos kárára. Ez a leghatékonyabb birodalomnövelő tak-

tika, hiszen egyszerre növeljük a városaink számát és csökkentjük ellenfelünkét. Támadni lehet száraz-
földről és a víz felől is. A szárazföldi támadás nehezebb, hiszen ott csak az azonos szigeten lévő városból 
küldhetünk csapatokat. Ilyenkor a szigeten lévő városokból mozgatjuk át harcosainkat úgy, hogy leg-
alább egy harcosunknak a kiinduló városban kell maradnia védőnek. Ha a támadó harcosok száma eléri 
a védekező harcosok számát, akkor a támadás sikeres volt. 
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A víz felőli támadás annyival könnyebb, hogy általában vízen több város is lehet a megtámadott 

város szomszédja, ezért itt a győzelmi feltételek is szigorúbbak, vagyis a támadás csak akkor 
sikeres, ha a támadók száma legalább eggyel nagyobb, mint a védekezők száma.

Sikeres támadás esetén a vesztes leveszi a harcosait a városból, és leszedi a ki-
kötőben lévő hajókat is. Ezek helyett a győztes saját hajókat rak fel. 
Átcsoportosítás
A kiválasztott cselekvés végrehajtását követően átcsoportosítást hajtha-

tunk végre. Az erősítés után tetszőlegesen mozgathatjuk a harcosainkat 
a városaink között. Tengeri hajózás és támadás esetén csak az újonnan 
felfedezett, illetve elfoglalt városba küldhetünk harcosokat. Ne felejt-
sük el, hogy minden városunkban hagynunk kell legalább 1 védőt, és 
egy városban sem lehet 3 harcosunknál több. 

A játék lényeges elemei az istenkártyák. Mindenképpen kell istenkártyát 
húznunk a játék közben, hiszen egyrészt ezek mindig valamilyen bónuszt 
adnak, ami nélkül nehéz győzni, másrészt ezek adják a játék változatosságát. 
Istenkártyák nélkül a támadások elég nyilvánvalóak, a támadás kiindulásától füg-
gően könnyű eldönteni a csata kimenetelét. A kártyák ezt befolyásolják, ezek hoz-
nak igazi változatosságot, kiszámíthatatlanságot a játékba.

Kis dobozos, könnyen hordozható játékról van szó, a játékmenet könnyű és gyors. A sze-
rencse persze megjelenik az istenkártyák húzásánál, de döntő jelentősége a taktikánknak 
van. Érdemes figyelni, hogy a másik hol hajt végre erősítést, és oda kell nekünk is koncentrál-
nunk. Miután egyik játékosnak sincs speciális tulajdonsága, ezért a játék teljesen kiegyenlített, 
szoros eredmények szoktak születni. Egyetlen igazi hátránya, hogy az istenkártyák miatt kicsit 
nyelvfüggő a játék, amin a játékszabályban lévő kártyafordítások tudnak segíteni. 

Egy kis mitológia:
Poszeidón görög isten (római megfelelője 

Neptunusz), a tenger és a földrengések istene; 
hatalma kiterjed a tavakra és a folyókra is. 

Poszeidón a tenger mélyén, Aigaiban él, 
birodalmát fehérsörényű, bronzpa-

tájú lovak által húzott arany-
fogatán a tenger felszínén 
járja, tengeri állatok kíséret-
ében. Kronosz és Rheia fia, 

Zeusz, Hadész, Héra, Démétér 
és Hesztia testvére. Poszeidónt 
és testvéreit születése után apja 
– az uralmát fenyegető esetleges trónfosztás veszélye miatt – lenyelte. Egyedül Zeusz 
kerülte el testvérei sorsát, akit anyja egy barlangba rejtett el apja elől. Zeusznak hála 

Poszeidón megmenekült apja belsejéből, és szabadulását követően testvéreivel 
és szövetségeseivel véget vetett Kronosz uralmának. A győzelmet követően 

Zeusz, Hádész és Poszeidón sorshúzással osztották fel egymás között a vi-
lágot, így lett Zeuszé az ég, Hádészé az alvilág és Poszeidóné a tenger, a 
Föld pedig mindenkié maradt.

Háromágú szigonyát a küklopszoktól és a százkezűektől kapta, amikor se-
gített Zeusznak kiszabadítani őket Tartaroszból, vagyis az alvilágból. Poszeidón 

ezzel a szigonnyal képes óriási vihart támasztani, felkorbácsolni vagy lecsillapí-
tani a tenger és a vizek hullámait, illetve földrengést okozni.

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_mitol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neptunus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zeusz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Had%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9m%C3%A9t%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hesztia
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Felesége Amphitrité, a legszebb szirén volt, aki egyszer el-

keseredésében belevetette magát az Atlanti-óceánba, ám 
egy delfin megmentette, és elvitte őt Poszeidónhoz, aki fe-
leségül vette. Hálából Poszeidón a csillagképek közé helyez-
te el, ő a Delfin csillagkép.
Zeusz (római megfelelője Jupiter) az istenek és a minden-

ség királya, az ég és a villámok ura. Egy barlangban született 
Kréta szigetén, ahová anyja rejtette Kronosz elől. Miután 
Zeusz megszületett, Rheia egy bepólyált követ adott ap-
jának a csecsemő helyett. Kronosz a csecsemőnek hitt kö-
vet lenyelte, melytől a gyomrából sorra léptek ki a lenyelt 
gyermekek (más verzió szerint Zeusz felnőttként felvágta 
Kronosz hasát, megint más verzió szerint pedig hánytatót 
adott neki).

A felnőtt Zeusz kiszabadította Kronosz testvéreit (a gigászokat, a küklopszokat és a hekatonkheireket) 
Tartaroszból, s helyükre a legyőzött Kronoszt száműzték a többi titánnal együtt. A küklopszoktól hálá-
ból megkapta a villámlást és a mennydörgést. Zeusz később feleségül vette nővérét, Hérát. 

Arész (római megfelelője Mars) a görög mitológiá-
ban a háború istene, Zeusz és Héra gyermeke. Pallasz 
Athénével ellentétben nem bölcsen vezetett, és ezért 
nem a győzedelmes és igazságos háború, küzdelem is-
tene volt, hanem az értelmetlen vérontás és kegyetlen 
öldöklés megtestesítője.

Arész, a vérengző isten amint meghallotta, hogy valahol 
a földön harc folyik, azonnal odasietett. Berohant a csata 
közepébe, és kiszámíthatatlanul kaszabolt, míg lehetett, 
nem nézve, hogy melyik sereg embereit öli meg. A szép-
ség istennője, Aphrodité nem tudott neki ellenállni, és 
öt gyermeket szült neki. Magabiztossága és hatalma el-
lenére Athénével folytatott küzdelmeiből mindig veszte-
sen került ki, de több más csatában is alulmaradt a dühe 
és féktelensége miatt.
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