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Tervező: Richard Borg Kiadó: Days of Wonder / Compaya Megjelenés: 2004

Memoir ´44

Azt hiszem, a Memoir ’44 esetében a játék szabályainak puszta leírása és magának a játéknak a be-
mutatása foglalja el a kisebb helyet, míg a hozzá kapcsolódó egyéb megjelenési formák, kiegészítők, 
fórumok, rajongói kiegészítők stb. bemutatása már sokkal hely- és időigényesebb lenne. Itt és most 

viszont csak az alapjátékról lesz szó, de reménye-
im szerint majd egy külön cikket szentelünk a ki-
egészítőknek és az összes „spin off” terméknek, 
hiszen nem vitás, hogy a játék megjelenése óta 
önállóvá vált, és úgymond saját életet él.

Mielőtt a szabályok ismertetésébe kezdenék, en-
gedjetek meg egy kitérőt. Terjed a neten egy videó, 
a “társasjátékok szabályai 5 másodpercben” sorozat 

részeként, amiben a Memoir 
’44 bemutatásra került. A vi-
deó szerint úgy lehet össze-
foglalni a játékot, hogy “Dobj a 
kockával! Nem jó. Vesztettél.” 
Bár a kockáknak elég nagy 
szerepe van a játékban, ennél 
azonban mégis egy kicsivel bo-
nyolultabb a helyzet.

A Memoir’44 egy kétszemélyes harci játék, amit 2004-ben, a normandiai partraszállás 60. évforduló-
jára készített a Days of Wonder Richard Borg játéktervező ötlete alapján. Az alapfelállás szerint (mint 
ahogy 1944-ben is) amerikaiak és németek csapnak össze, közülük lehet kiválasztani, hogy melyik ol-
dalt szeretnénk vezényelni.

A játékot egy 9×14 mezőből álló táblán játsszuk, ahol az egyes mezők nem négyzetek, hanem ún. hexák, 
azaz hatszögek. Magához az alapjátékhoz egy olyan táblát csomagolt a kiadó, amelynek egyik oldalán 
zöld mező, másik oldalán pedig egy keskeny tengersáv és parti homok, valamint 
ismét csak zöld mező található (ezt az oldalt használjuk a partraszállá-
soknál). Ezek a lehetséges harci terepek, amik azonban még csak 
lehetőségként jelennek meg, mivel a tényleges terepvi-
szonyokat magunknak kell kialakítanunk. Ugyanis 
a játékhoz a táblán kívül kapunk egy csomó 
tereplapkát, persze azok is hexák, hogy 
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illeszkedjenek a tábla beosztásához. Az alapjátékban csak ötféle tereplapka van, úgy 
mint erdő, sövény, domb, falu/város, valamint folyó. Az óceán és tengerparti homok 
nem mint külön lapkák jelennek meg, hanem a táblára vannak nyomtatva, így ezek 
kiterjedése és elhelyezkedése a játékban adott, nem változtatható. 

Kapunk még a játékhoz jó sok műanyag figurát: gyalogos katonákat, ágyúkat, harc-
kocsikat, homokzsákokat, tankcsapdákat és szögesdrótot. Itt jegyzem meg, hogy a 
két szín, a német csukaszürke és az amerikai khaki zöld sajnos nem lett annyira mar-
kánsan eltérő, mint az esetleg a tervezőasztalon kinézett; én biztos, hogy élénkebb 
színekkel operáltam volna. 

A dobozban van még néhány jelölő (náci 
Vaskereszt, amcsi Becsületrend, különleges egy-
ségek jelölői) és néhány tereptárgylapka (híd, 
bunker), és a legfontosabb: 60 kártya és 4-4 koc-
ka. Az utóbbiak hat oldala nem számozott, ha-
nem az alábbi figurákat jeleníti meg: 2 gyalogos, 
1 tank, 1 zászló, 1 kézigránát és 1 csillag.
Lépjünk a tettek (harc)mezejére, és lássuk, 

hogy mindezek az összetevők hogy hoznak lét-
re igazi játékélményt. Először is – néha nem kis 

viták árán, a kiegészítők számának növekedésével egyenes 
arányban egyre hosszabb ideig tartóan – kiválasztunk egy 
ún. scenariot, rossz magyar fordítással forgatókönyvet, vagy-
is harci helyzetet. Ez egyik ilyen pl. az A híd túl messze van (A 
Bridge Too Far) című legendás filmből ismert szituáció, ami-
kor amerikai ejtőernyősök próbálják meg elfoglalni a hollan-
diai Arnhem melletti hidat a Rajnán. Ezekből a helyzetekből 
az alapjáték doboza csak 16+1-et tartalmaz, de ne csügged-
jen senki, mert gyakorlatilag hetente születnek új térképek, 
és eléggé elvetemültnek kell annak lennie, aki valós időben 
akarja követni a Memoir ’44 univerzum tágulását.

Ha megvan, hogy melyik csa-
tát játsszuk le, akkor a térké-
pet követve felhelyezzük a te-
rephexákat, azaz létrehozzuk a tábla mezőt vagy tengerpartot ábrázoló 
oldalán a csata eredeti környezetére hasonlító terepviszonyokat. Szintén 
a térkép tanácsait követve elhelyezzük a csapatainkat, majd húzunk any-
nyi kártyát, amennyit az utasítás előír, és az kezd, akit a scenario kezdő-
ként megnevez (vagyis aki anno a valóságban az első támadó hadmozdu-
latot megtette). 
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ha valakivel online játszunk, illik neki megadni az esélyt egy fordított oldali játékra is (illetve minket is 
megillet ez a gesztus).

Amikor rajtunk a sor, egy kártyát játszunk ki, és ennek megfelelően egységeinkkel két fő akciónk lehet, 
és ezeket adott esetben kombinálhatjuk is: mozgatás és harc. Hogy mely csapatot mozgathatjuk, az 
attól függ, hogy a kezünkben lévő kártyák mit mutatnak. A kártyáink kétfélék lehetnek: szakaszkártyák 
vagy taktikai kártyák. A tábla 3 területre van osztva, bal szárny, közép és jobb szárny. Ennek megfele-
lően kártyánk pl. mutathat egy hármas számot a bal szárnyon, azaz ezzel a kártyával 3 egységnek lehet 
parancsolni a balszárnyon. Lehet még a kezünkben taktikai kártya, amelyek elhelyezkedéstől függet-
lenül engedik a parancsok kiadását, pl. a „Közvetlenül a parancsnokságról” kártya (a nagy kedvenc) 4 
egység irányítását teszi lehetővé akárhol a táblán. 
Az egységeinket (melyek egy-egy hexán foglalnak 
helyet) együtt mozgatjuk, tehát pl. mind a 4 gyalo-
gost vagy mind a 3 tankot együtt; ezeket nem lehet 
sem szétosztani, sem egyesíteni. 

Kijátszunk egy kártyát, mozgatjuk az annak megfe-
lelő számú egységet (ez persze nem kötelező), majd 
harcolunk vele (ha tudunk), és húzunk egy új kár-
tyát. Hogy egy egység hogy és mikor tud harcolni, 
az az egység típusától függ, és attól, hogy előtte 
mozgott-e. Például a gyalogos 3 hexa távolságra tud 
lőni, de csak akkor, ha nem vagy maximum 1 hexát mozgott előtte. Ha már kettőt (ami egyébként a 
gyalogos mozgásának maximuma), akkor már nem harcol – ugyanis kifáradt a menetelésben. Ellenben 
a harckocsi 3 hexát mozog, és még akkor is 3 hexányira tud lőni – elvégre mégiscsak strapabíróbb, mint 
a gyalogság. 

Hogyan harcolunk? Erre vannak a kockák. Különböző számú kockával dobunk különböző távolságra 
lévő ellenség ellen. Például a gyalogos úgy lő, hogy 1, 2, illetve 3 hexányira lévő ellenfele ellen 3, 2 vagy 
1 kockával dob, értelemszerűen. A harckocsi ellenben 1,2 és 3 hexányira is 3-3-3 kockával “lő”, itt tehát 

a saját alakulat és az ellenség közti távolsággal ará-
nyosan nem csökken a dobott kockák száma. Akkor 
ez alapján, ha egy gyalogos egységünk 2 hexára 
megközelít egy ellenséges tankos egységet, akkor 
ellene hány kockával dob? A helyes megfejtés a 2… 
lenne, vagyis alapesetben így is van, de most kelle-
ne kitérni arra, hogy az egyes tereptípusok és kü-
lönleges egységek mozgása és harca hogyan alakul 
– erreviszont az egész magazin sem elég. Ugyanis 
máshogy mozog a sima amerikai gyalogos, a fran-
cia ellenálló vagy a náci kommandós, de máshogy 
lehet mozogni parti homokban vagy dombra fel, 
városban vagy épp a tengerben. Máshogy lehet 

Nagyon jó, hogy pár sorban a csata tényle-
ges lefolyását is olvashatjuk a térkép mellett. 
Ezáltal pl. könnyebb elfogadni, hogy egyes ol-
dalak egyes esetekben sokkal erősebbek/gyen-
gébbek, mint a másik, hiszen nem kivételezés-
ről van itt szó, csak történelmi hűségről.
Választunk egy oldalt, és kezdődhet a csata. A 

tervező és a kiadó azt javasolják, hogy minden 
esetben két játékot játsszunk, azaz ugyanazt a 
csatát tapasztaljuk meg mindkét szemszögből. 
Ez egyébként a játék online változatának játszá-
sakor is az íratlan szabályok részévé vált, tehát 
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harcolni mezőn lévő ellenség vagy olyannal szemben, 
aki városban van, esetleg bunkerben bújt meg (tehát a 
dobható kockák száma változik az egyes módosító té-
nyezők szerint). A szabályok a való életet imitálják, és 
ez az, amit én nagyon szeretek a játékban; ez már szin-
te a szerepjátékokra hasonlít. Ha pl. egy tank bemegy 
egy városba, onnan kifelé az egyébként lehetségesnél 
kettővel kevesebb kockával lő, hiszen gondoljunk bele 
(öregebbeknek a Halál 50 órája, fiataloknak a Ryan köz-
legény megmentése lehet a meghatározó filmélménye), 
hogy egy épülettörmelékek között forgolódó harckocsi 
mennyivel kevésbé ütőképes, mint pl. egy dombon lévő 
páncélos egység.

Dobásunk akkor ér találatot, amikor a kockánk a célpontnak megfelelő 
oldalát mutatja, azaz gyalogos esetében a gyalogost vagy a gránátot, 
harckocsinál a tankot vagy a gránátot, ágyúnál pedig csak a gránátot. 
A csillag nem talált (de ez csak az alapjátékra és az alapegységekre 
igaz, mert van olyan kiegészítő, amiben a csillag is találatnak számít), a 
zászló pedig az ellenfél visszavonulását jelent, méghozzá annyi hexát, 
amennyi zászlót dobtunk. Ha nem tud visszavonulni (mert pl. a tenger 
útját állja), akkor az is találatnak minősül. Ahány találatot ellenfelünk szenvedett, annyi bábut vesz le 
az egységéből, amely ha teljesen megsemmisül, akkor annak utolsó tagját átadjuk az ellenfélnek, aki 
azt elhelyezi a győzelmi pontokat (érdemrendet) jelző sávján. Minden egyes scenario esetében meg 
van határozva, hogy hány győzelmi pontot kell a győzelemhez begyűjteni, vagy ahogy mi szoktuk mon-
dani, “hány medálos” a csata.

Ennyi a játék, illetve még sok-sok minden, ami nem fér el erre a néhány lapra. Az új táblák (sivatag/
hómező vagy éppen az XXL méretű Breakthrough, azaz Áttörés tábla), a rengeteg különböző tereplap-
ka, a csataterek (több száz), a különleges egységek, az új csapatok, a legújabb nagydobozos kiegészítő, 

amiben kb. 300 új figura van, az online játéklehetőség, a letölthető terepszerkesztő 
szoftver mind-mind azt igazolja, amit az alapjáték szabálykönyvének utolsó bekez-

dése is kimond: a Memoir ’44 a végtelen lehetőségek játéka.

A sok dicséret után pár kritika a kivi-
telezéssel szemben: 3 tank (egy harc-
kocsizó egység) sehogy sem fér el egy 
hexán, felemelve szétesik a csapat, 
csúsztatva meg biztos, hogy széttolja 
a terephexákat. Az azonos terephexák 
nem azonos színűek az alapjátékban és 
a kiegészítőkben. Csak 6 érdemrendnek 
van helye a győzelmi pontokat jelző sá-
von, de sok új scenario 7 medálos. A 

A Memoir ’44 univerzum online terjeszkedik, így az alábbi linkeken lehet további tartalmakat el-
érni: a játék hivatalos oldala, rajta az összes kiegészítő szabályával és egyéb jóféle anyagokkal; 
egy videó a játékról; az online játék elérhetősége; a játék fóruma, ahol a szerzőnek is tehetünk 
fel kérdéseket; 230+ további térkép; a hivatalos FAQ (GYIK), ami először mint rajongói kiegészítő 
jelent meg egy oregoni tanár, Jesse Rasmussenn végtelen eltökéltsége eredményeképpen, és 
amihez ennek a cikknek a szerzője is hozzá tudott járulni egy szerény, ám de fontos szabálytisztázó 
bejegyzéssel; vagy éppen a térképtervező, amivel saját csatatereket alkothatunk, akár a fizika 
törvényeinek is ellentmondva, ha épp úgy tartja kedvünk. 

http://www.daysofwonder.com/memoir44/en
http://www.daysofwonder.com/memoir44/en/content/video/
http://www.daysofwonder.com/memoir44-online/en/
http://www.daysofwonder.com/en/thread/?frm_id=35
http://www.daysofwonder.com/en/thread/?frm_id=35
http://www.daysofwonder.com/memoir44/en/content/scenarioapp/
http://www.daysofwonder.com/memoir44/en/content/faq/
http://blog.daysofwonder.com/2008/10/09/memoir-44-user-page-contest-winners/
http://www.daysofwonder.com/memoir44/en/editor/edit
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Nekünk sok örömteli pillanatot adott a Memoir ’44, 
és sokat alakította a gyerekek előregondolkodását és 
helyzetértékelését. Néhány 10 játék után elég csak 
ránézni a pályára és az erőviszonyokra, meg egy pil-
lantás a kezdőkártyákra, és már látszik, hogy nehéz 
menet lesz a győzelem, ha nem éppen bukó… És igen, 
persze, a kocka jelenléte miatt van benne szerencse-
faktor, és ismerek olyat, aki emiatt nem csípi a játé-
kot. Viszont itt a kocka talán nem a vakszerencsét, 
hanem pl. azt is hivatott imitálni, amikor egy egység 
harcol, de nem ér el sikert. Megjegyzem, a Memoir 
’44-nél sokkal bonyolultabb szabályokkal operáló 
2007-es Tide of Iron sem tudta kiiktatni a kockado-
bást. És talán nem véletlen, hogy a Memoir ’44 a BGG 
(BoardGameGeek) listáján összesítésben az elég szép 
79. helyen áll. Jó kis játék, nem kétség!

drkiss

különleges egységek lapkáinak nincs hely, így van, hogy pl. a négy gyalogos a fején egyensúlyoz egy 
jelzőt, ami nem elegáns. A kockák nem anyagukban színezettek, és rajtuk a jelek csak festettek, így 
könnyen lekopnak – ezt a kiadó is felismerte, így ha írtok nekik, ingyen küldenek postán 8 új kockát. A 
tartalom tekintetében talán azt vetném a játék szemére, hogy egyes scenariokban az erőviszonyok elég 
egyenlőtlenek, és főleg az amerikaiak javára.

Zárásképp röviden a játékélményről. Talán eleget mond, hogy volt egy nyári szünet, amikor a fiaim 
szinte minden nap játszottak legalább egy, de inkább két csatát, és én csak irigykedtem este munka 
után hazatérve – és szerettem volna, ha nekem is lett volna a munkahelyen nyári szünet. 
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