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Sylla

I. e. 79-ben járunk, amikor a diktatúrájáról, reformjairól és hedonista életmódjáról híres-hírhedt 
Sulla (egyes írásmódok szerint Sylla), Róma teljhatalmú diktátora váratlanul lemondott hatalmáról. 
Kormányzása alatt a római szenátus ismét megerősödött, felidézve régi dicsőségét. Versengő szená-
torok küzdenek a hatalomért, akik mind maguk mellé akarják állítani a népet. Az emberek éhesek, 
kenyeret és cirkuszt akarnak. Csak a legravaszabb politikusok tudják kihasználni a jelen szituáció 
előnyeit. Dominique Ehrhard 2008-as játékában, a Syllaban a játékosok a római szenátorok bőrébe 
bújnak, hogy nagy műveket hozzanak létre, és megoldják a köztársaság politikai problémáit. A játék 
végén az a játékos nyer, akinek a legtöbb dicsőségpontja van, ezáltal átveszi Róma vezetését. A Sylla 
egy olyan európai típusú játék (eurogame), amely szépen illeszkedik a játék tematikájához. 

Az Ystari Games az összetett játékairól híres, és nincs ez másként a Syllaban sem. A játék 5 fordulóból 
áll, és minden fordulóban 7-7 fázis van. A játék során a játékosokat ötféle karakterkártya segíti:

Szenátorok: Szavazatokat adnak az első consul vá-
lasztásánál (I. fázis) és a Nagy Mű építésénél (VI. 
fázis).

Kereskedők: Pénzt hoznak (IV. fázis).
Légionáriusok és Vesta-szüzek: A negatív esemé-

nyek ellen tudnak küzdeni (V. fázis).
Rabszolgák: Nincs különleges hatásuk, de haszno-

sak az épületek megvásárlásánál, és a játék vé-
gén a felszabadított rabszolgák dicsőségpontokat 
hoznak.

Minden kártyán látható 1 vagy 2 (rabszolgák esetén 3) különböző színű hatszög, amikkel licitálni lehet 
majd a III. fázisban az épületekért. A karakterek egy része keresztény (egy hal jelöli), ami lehet nega-
tívum, amikor a keresztényüldözés esemény hatályban van, viszont pozitívum a játék végén. A játék 
utolsó fordulója után a kereszténység eljövetelekor minden keresztény karakter 2 dicsőségpontot ér a 
játékosnak, vagyis érdemes minél több keresztényt az embereink között tudni. 
A játék kezdetén minden játékos kap egy tízlapos kártyacsomagot, amelyekből titokban egyszerre kivá-

lasztják a kezdő négy emberüket, majd a 
maradék lapokat mind összekeverik, és a 
továbbiakban ezekből szerezhetnek majd 
további embereket. Kezdő tőkeként min-
denki kap 3 dénárt, és ha a kiválasztott 
embereink között kereskedő is van, azért 
is kapunk plusz dénárt.

Minden forduló elején felcsapunk 6 ka-
rakterkártyát és 6 épületet, illetve az első 
forduló előtt 3 eseménykártyát és az ál-
landóan jelenlévő Hanyatlás eseménykár-
tyát, valamint ekkor tudjuk meg, melyik 
az a Nagy Mű, amit a forduló végén meg-
építhetünk. 
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Az i. e. I. században Rómában politikai változások váltak szükségessé, mivel a városállami intézmények már alkalmatlanok 
voltak a hatalmas Római Birodalom kormányzására. A változások kettészakították a római elitet, ami a politikai küzdelmek 

eldurvulásához vezetett. Ebben a bizonytalan helyzetben növekedett meg a hadsereg és a két tehetséges hadvezér: Caius Marius 
és Lucius Cornelius Sulla befolyása. 
Sulla a hadseregreformjáról is híres Marius alatt kezdte meg katonai pályafutását, lovasságának parancsnoka lett. Katonai sike-

reire (Jugurtha numida király, illetve a germán törzsek ellen harcolt sikeresen) Marius féltékeny lett, így kapcsolatuk megromlott. 
Mariust a néppárt, Sullát pedig a konzervatívok támogatták. I. e. 91-ben az itáliai szövetségesek fellázadtak, az ellenük folytatott 
háborúban Sulla ért el nagyobb sikereket, így őt nevezték ki a Kis-Ázsiát és a görög provinciákat fenyegető VI. Mithridatész elleni 
seregek vezérévé, de a néppárt elérte, hogy a főparancsnoki posztot mégis Marius kapja meg. A kegyvesztett Sulla – zsákmányra 
éhes légióira támaszkodva – válaszul megtagadta az engedelmességet, és Róma városa ellen vonult. Mariust a jog nyílt sárba 
tiprása olyan váratlanul érte, hogy nem tudott felkészülni az ellenség fogadására, így riválisa akadály nélkül vonult be. 
Marius híveivel Afrikába menekült, miután azonban Sulla a Balkánra ment harcolni, az egyik kinevezett consul (Lucius Cornelius 

Cinna) Mariusszal az oldalán, egy hadsereg élén megszállta Rómát. Az idős Marius visszatérését szörnyű vérengzés követte; Sulla 
törvényeit eltörölték, és a pontoszi királlyal háborúzó férfi elfogására erős sereget küldtek. Marius azonban hamarosan meghalt, 
majd egy lázadás során Cinna is életét vesztette. 
Időközben Sulla sikeresen visszafoglalta VI. Mithridatésztól a görög provinciákat, és fegyverszünetre kényszerítette. A Sulla el-

fogására küldött seregek vezére gyilkosság áldozata lett, így a légiók átálltak Sulla oldalára, aki visszatért Itáliába, és sorra 
leszámolt Marius híveivel. A győztes nem ismert kegyelmet: az összes hadifoglyot kivégeztette, büntetőexpedíciókat küldött az 
ellenfeleit támogató területek ellen, listát állíttatott össze a néppártiakból és támogatóikból. Aki felkerült a listára, azt bárki 
meggyilkolhatta jogi következmény nélkül, és még jutalmat is kapott. A listán lévők vagyonát elkobozták, és nyilvános aukción 
elárverezték, utódait pedig megfosztották politikai jogaiktól. Sulla körének személyes ellenfelei és jelentős vagyonnal rendelkező 
emberek is a listára kerültek. Sulla fegyveres erejével és reformjaival sokat tett a zűrzavar felszámolásáért, ám a régi res publicat 
azzal sem tudta feltámasztani, hogy három év után lemondott a hatalomról. 

A játék során folyamatosan figyelni kell a helyzetet Rómában: a Köztársaság-létra mutatja az emberek 
aktuális elégedettségi fokát az alábbi témakörökben: Polgári Szellem, Egészség, Szabadidő és Éhínség. 
A Köztársaságjelzők középről indulnak, és folyamatosan mozognak a krízis (bal) és az ideális (jobb) oldal 
között. A játék végén a Köztársaságkorongok a korong helyzeté-
től függően adnak pontokat a játékosoknak. Az Éhínségjelző a 
0-n kezd, és jobbra mozog, ahogy az éhínség nő, és azon játé-
kosoktól vesz el pontot, akik nem tudnak elég kenyeret adni a 
plebejusoknak (akik a római polgárok döntő részét adják). 

Eddig az előkészületek, nézzük, hogy zajlik maga a játék:

I. fázis: Az Első Consul megválasztása
Az első fordulóban az Első Consul az lesz, aki a kártyapaklik kö-

zül vaktában kiválasztva az I-es jelűt választja. Az Első Consulnak 
bizonyos előjogai vannak a játék folyamán, ezért a többi fordu-
lóban licitálni kell az Első Consul tisztjére. Ez úgy történik, hogy 
az előző forduló Első Consulja felajánl szavazatokat, hogy az új fordulóban is ő legyen az Első Consul. 
Minden, a játékos előtt képpel felfelé levő Szenátor 1 szavazatnak számít, valamint a Szenátorok mellé 
fizethet annyi dénárt, amennyit akar: 1 dénár 1 szavazatnak számít. 
A többi játékos az óramutató járásának megfelelően vagy passzol, vagy magasabb szavazatszámot ajánl 

(Szenátorok + dénárok). Az egykörös licit nyertese lesz az új Első Consul, aki befizeti a szavazatként fel-
ajánlott dénárokat, választhat egy Köztársaságkorongot a talonból, amit a paravánja mögé tesz. Ezután 
az Éhínségjelzőt annyi mezővel mozgatja jobbra, amennyi Éhínségjel összesen található az épp játékban 
levő négy eseménykártya jobb felső sarkában.

II. fázis: Toborzás
Az Első Consullal kezdve és az óramutató járása szerint haladva minden játékos választ egy karakter-

kártyát azokból, amik képpel felfelé fordítva a tábla bal oldala mellett 
vannak, és maga elé teszi. Érdemes figyelni, melyik karakteren milyen 
színű hatszög van, mert ekkor már látjuk, milyen épületeket szeret-
nénk megszerezni, és azok milyen szín alatt kerülnek licitálásra. 

III. fázis: Épületek megszerzése
Az Első Consul választ egyet a felfordított 6 Épületlapkából, és fel-

ajánlja megvételre. Az értékesítési színt (piros, sárga vagy szürke) a 
lapka tábla szélén elfoglalt pozíciója határozza meg. Szintén egykörös 
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licittel döntjük el, kié lesz az épület. 
Az ajánlott összeg azoknak a karak-
tereknek a számával egyezik meg, 
amiken szerepel a megfelelő színű 
hatszög, és a játékos arra szánja, 
hogy „elköltse”. Itt van jelentősége, 
hogy a karakterkártyáinkon milyen 
színű hatszögek vannak, és itt válik 
értékessé a különleges képesség-
gel nem bíró rabszolga, mivel rajta 
mindhárom szín megtalálható. 

Az Első Consullal befejezve mindenki egyszer ajánlhat vagy passzol. Ha mindenki passzol, akkor az 
épület kikerül a játékból. Az a játékos, aki a legjobb ajánlatot tette, megkapja az épületet, maga elé 
teszi, és kifizeti az összeget a megfelelő számú és színű karakterkártya elforgatásával. Az így felhasznált 
karakterkártyák a forduló hátralévő részében már nem használhatók sem vásárlásra, sem a speciális 
tulajdonságaikat nem lehet használni. A licit nyertese választja ki a következő épületet. Addig kell foly-
tatni, míg a hatból 5 épületet fel nem ajánlanak licitre, a megmaradt lapka pedig kikerül a játékból.

Az épületek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek:

Árusítóbódé: Minden Árusítóbódé, amely a játékos tulajdonában van, 2 dénárt hoz a Jövedelem 
fázisban. A dénároknak az Első Consul megválasztásakor (I. fázis) és a Nagy Mű elkészültekor 
(VI. fázis) van jelentőségük.

Szántóföld: Minden Szántóföld, amely a játékosnál van, 2-vel csökkenti azoknak a pontoknak a 
számát, amit a VII. fázisban (Éhínség és Krízis) vesztene a játékos, márpedig az Éhínség elég 
könnyen 6-os szintre megy, vagyis aki nem rendelkezik Szántófölddel (nem tudja etetni a né-
pet), az ennyit lép vissza a Dicsőségmezőn.

Magántemplom: Akinek van Magántemploma, az befizethet 2 dénárt, hogy szerezzen egy 
neki tetsző Köztársaságkorongot. Mivel a dénárok a játék végén semmit sem érnek, míg a 
Köztársaságkorongok pontokat hoznak, ezért érdemes ezt az épületet megvenni. 

Insula: Az Insula lapka eldobásával 2 Köztársaságkorongot lehet szerezni. 
Daru: Az épületért cserébe 1 Darukártya jár a játékosnak, aminek előnye, hogy mindhárom szí-

nű hatszög van rajta, így az épületekre licitálásnál jól lehet használni.
Kocsma: A Kocsma tulajdonosa egy általa választott Köztársaságjelzőt elmozgathat 1 lépéssel. Ez 

egyrészt segíthet elkerülni, hogy kitörjön a válság olyan területen (Polgári Szellem, Egészség, 
Szabadidő), amiből kevés jelzője van, vagy pedig a játék végére gondolva azt a területet, ami-
ből sok jelzője van, feljebb nyomja, hogy aztán később több pontot kapjon érte. 

A Diadalívért és a Szoborért győzelmi pontokat, a Bankért dénárokat kapunk.

IV. fázis: Jövedelem
Alapból mindenki kap 3 dénárt. A Kereskedőkártyák és az Árusítóbódék plusz dénárokat jelentenek. 

V. fázis: Események
A tábla jobb oldalán négy eseménykártya áll felfordítva. Ezek 

közül a legalsó a Hanyatlás, ami állandó probléma Sulla ko-
rában, így a kezdettől végig játékban marad; a többi kártya 
viszont akár eltüntethető – ha teszünk ellene. Minden ese-
ménykártyán látható az esemény várható hatása, a szemé-
lyek jele, akik tenni tudnak ellene – ezek vagy légionáriusok 
vagy Vesta-szüzek, esetleg mindkettő –, illetve a jutalom is, 
ami egy esemény elleni legaktívabb fellépésért jár.
Minden játékos a saját színes kockájából egyet-egyet tesz 

minden Vesta-szűz és légionárius karakterére, amelyik nincs 
elfordítva. Az Első Consullal kezdve, majd az óramutató járá-
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sának megfelelően minden játékosnak tennie kell egy kockát valame-
lyik eseménykártyára. Ezt úgy kell tenniük, hogy figyelembe kell venniük 
az eseménykártyán a karakter típusának jelét: a Vesta-szűz kockát csak 
olyan lapra lehet tenni, amin a Vesta-szűz jele van, és a légionárius koc-
kát csak olyan kártyára, amin a légionárius jele van. A játékosok addig 
jönnek sorban, míg az összes kockájuk el nem fogy. 

Az első három esemény mindegyikén az a játékos, akinek a legtöbb koc-
kája van az adott eseménylapon, nyer 1 Köztársaságkorongot a kártya ál-
tal meghatározott színben. Ha több játékosnak van ugyanannyi kockája 
az első helyen, akkor ők mindannyian kapnak 1-1 Köztársaságkorongot. 
A Hanyatláslapon többségben lévő játékos 1 dicsőségpontot kap. 

Nem számít, hogy mennyi kocka van téve a kártyákra, két esemény min-
denképp bekövetkezik, két esemény pedig nem. Azt a két eseményt, amin a legtöbb kocka van, sikerül 
megelőzni, és nincs hatása ebben a fordulóban, viszont a másik két esemény megtörténik, és a hatásu-
kat végre kell hajtani. Ha több eseményen is ugyanannyi kocka van, akkor az Első Consul dönti el, hogy 
melyik eseményt sikerül megakadályozni, és melyik történik meg.

Azt az eseményt, amelyiken a legtöbb kocka van (legtöbben léptek fel ellene), teljesen sikerült meg-
előzni, és végleg távozik a játékból. Ha a két eseményen ugyanannyi kocka van, akkor az Első Consul 
dönti el, hogy melyik távozzon a játékból. A Hanyatlás folyamatos probléma, ezért azt nem lehet eltá-
volítani, így ha a legtöbb jelző azon van, akkor a második legtöbb jelzővel ellátott eseményt kell eltávo-
lítani, és a helyére új eseménykártyát felcsapni.

Események:
Járvány: Az Egészségjelölőt mozgatja hátrányosan. 
Kitörés: A Szabadidő-jelölőt mozgatja hátrányosan.
Birodalom kultusz: A Polgári Szellem jelölőt mozgatja hátrányo-

san.
Éhínség: Az Éhínségjelzőt növeli. 
Keresztényüldözés: Minden játékosnak 1 keresztény karakterét 

képpel lefelé kell fordítania. A képpel lefelé fordított lapokat 
nem lehet használni, amíg az esemény a játékban van. 

Szenátustisztogatás: Minden játékos 1 Szenátorkártyáját képpel 
lefelé kell fordítania. 

Árvíz: Minden játékosnak az épületlapkáiból 1-et képpel lefelé 
kell fordítania. 

Rabszolgalázadás: Minden játékosnak egy Rabszolga karakterét 
képpel lefelé kell fordítania. 

Fosztogatás: Minden játékosnak az Árusítóbódé-lapkáiból 1-et 
képpel lefelé kell fordítania. 

Hanyatlás: Az a jelző, ami a Köztársaságskála jobb oldalától a leg-
messzebb van, 1 mezőt tovább mozog balra, vagyis a kitörés 
irányába. 

VI. fázis: Nagy Mű építése
A fázis során a játékosok közösen létrehozzák azt a Nagy Művet, ami a pakli tetején van. Itt szimultán 

szavazás és licit dönt: kezünkbe veszünk annyi pénzt, amennyit a Nagy Műre áldoznánk (mind 1 sza-
vazatot jelent, a szenátoraink meg plusz egyet-egyet), majd középre tartjuk a kezünket vízszintesen 
kinyújtott hüvelykujjal, amit vezényszóra vagy lefelé, vagy felfelé fordítunk el. A lefordított hüvelykujj 
azt jelenti, hogy nem akarunk részt venni az építkezésben, inkább a népnek akarunk adakozni: ilyen-
kor minden 2 szavazatunkért 1 dicsőségpontot nyerünk. Felfelé fordított ujjal az építkezésben veszünk 
részt, amit a kártyán írtak szerint értékelünk. A felhasznált dénárok bekerülnek a talonba, a lapot pedig 
a játéktábla tetején lévő fordulójelzők helyére csúsztatjuk be; így tudjuk követni, hányadik fordulóban 
járunk. 
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Pantheon: Az a játékos, akinek a legtöbb szavazata van, szerez 10 dicsőségpontot. A második 6 
pontot, míg a harmadik 2 pontot szerez. 

Templom: Minden játékos, akinek 8 szavazata van, szerez 10 dicsőségpontot. Minden játékos, 
akinek 5 szavazata van, 6 dicsőség pontot kap.

Magtár: A legtöbb szavazat 5 dicsőségpontot, a második 3 pontot ér. Az összes olyan játékos 
szavazatát össze kell adni, aki a Magtár megvalósulása mellett szavazott. Az Éhínségjelölőt 4 
szavazatonként 1 mezővel lejjebb kell mozgatni.

Közfürdő: A legtöbb szavazat 5, a második 3 pontot ér. A szavazatok az Egészségjelölőre vannak 
hatással.

Colosseum: Itt is a legtöbb szavazat 5, a második 3 pontot ér, és a szavazatok a Szabadidő-
jelölőre vannak hatással. 

Szenátus: Itt is a legtöbb szavazat 5, a második 3 pontot ér, és a szavazatok a Polgári Szellem 
jelölőre vannak hatással. 

VII. fázis: Éhínség és Krízis
Itt megnézzük, milyen szintű az Éhínség (minden forduló elején valamennyivel megnöveljük az aktuális 

események függvényében), és mindenki veszít annyi dicsőségpontot, de ha a játékosnak van szántó-
földje, akkor mezőnként 2 dicsőségponttal kevesebbet veszít. 

Ha egy Köztársaságjelző (Egészség, Polgári Szellem vagy Szabadidő) a válságzónába kerül, akkor annak 
megfelelő típusú politikai krízis jön létre. Ilyenkor az összes játékosnak meg kell mutatnia az adott 
színnek megfelelő Köztársaságkorongjait. Az a játékos, akinek a legtöbb korongja van, azonnal kap 3 
dicsőségpontot, míg az a játékos, akinek a legkevesebb korongja van, azonnal veszít 3 dicsőségpontot 
(a nép őt teszi felelőssé a krízisért).

Ekkor véget ér a forduló. 6 új Karakterlapot teszünk a tábla mellé, és 6 új épületet a tábla alján lévő 
építési zónába. A karakterek, amik a forduló során elfordultak, visszafordulnak. 

A játéknak az 5. forduló után van vége. 
A 6. Nagy Mű (Ecclesia) is megvalósul, a kö-

vetkező hatásokkal: 

Kereszténység eljövetele: Minden keresz-
tény karakter (hallal jelölt), ami képpel fel-
felé van a játékos területén – még ha el is 
van fordítva –, 2 dicsőségpontot ér a játé-
kosnak. 

Rabszolgák felszabadítása: A játékosok fel-
szabadíthatják a képpel felfelé lévő rab-
szolgáikat, ha fizetnek 2 dénárt rabszol-
gánként. Minden felszabadított rabszolga 3 
dicsőségpontot hoz a játékosának. 

Politikai eredmény: A játékosok felfedik a 
Köztársaságkorongjaikat. A megfelelő jelző 
pozíciója a Köztársaság-létrán megadja a 
dicsőségpontok számát, amit minden adott 
korong után megkap a játékos.

A játék végén a megmaradt pénzért nem jár 
dicsőségpont. Az a játékos, aki a legmesszebb 
jutott a Dicsőség Útján, megnyeri a játékot, és 
máris Róma uralkodójának érezheti magát. 
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a fordulóban. A játékosok között a legtöbb interakció 
az eseménykártyáknál van. Itt igazi harcok folynak, 
ahol az van előnybe, aki utoljára helyezi le a kockáit 
a kártyákra, viszont döntetlen esetén a kockákat el-
sőként lehelyező Első Consul dönt, ami elég gyakran 
előfordul.

Elsőre talán hosszúnak tűnhet, de gyakorlottabb 
játékosokkal 1-1,5 óra alatt lejátszható a játék a 35 
fázisával és végső értékelésével együtt, tehát hiá-
ba összetett, mégsem mondhatni igazán hosszúnak. 
Összességében elmondható, hogy a Sylla egy jó te-
matikával rendelkező, összetett játék, amely jó esély-
lyel tetszeni fog az európai stílusú, komplex játékokat 
kedvelőknek. 

maat

                                                     

A Sylla egy összetett, tapasztalt játékosoknak 
való játék. A játékszabály így kezdődik: „A Sylla 
fejlesztése különösen hosszú és fájdalmas volt, 
miközben átmentünk sok témán, többé vagy 
kevésbé bonyolult mechanikán, és szakadatlan 
állítgattunk rajta, hogy tökéletesen kiegyensú-
lyozott játékot kapjunk.” 
Ez meg is látszik raja, egyes részeket nyilván 

utólag építettek a játékba, hiszen a játékban van 
licit, vak licit, munkáslehelyezés, események, 
különleges épületek, kártyák. Tehát többféle 
játék belefért a Syllába, éppen ezért a győze-
lemhez többféle út vezet. Küzdjünk az éhínség ellen, vagy szerezzünk inkább több Köztársaságkorongot? 
Pénzt gyűjtsünk a Nagy Műhöz, vagy az események ellen küzdjünk? Mindegyikkel lehet dicsőségponto-
kat szerezni, de vajon melyik a nyerő taktika? 

A leírás kissé hosszadalmas lett, viszont elég részletes, mert aki ezt elolvasta, azt a játékban már nagy 
meglepetés nem érheti. Amire mindenképpen érdemes odafigyelni, az egyrészt az épületek. Próbáljunk 
meg minden körben legalább egy épületet megszerezni, mert mindegyiknek van haszna a továbbiak-
ban. A Nagy Mű építésével mindig győzelmi pontokhoz juthatunk. Mivel már a forduló elején látjuk 
melyik Nagy Művet tudjuk megépíteni, ezért készüljünk rá, és ennek megfelelően alakítsuk játékunkat 
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