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Az európai típusú társasjátékokat kedvelők körében nép-
szerű társasjátékszerzőnek, Uwe Rosenbergnek 2009-ben 
jelent meg az At the Gates of Loyang (azaz Loyang kapui-
nál) nevű játéka. Az Agricolával (JeM magazin 12. szám) és a 
Le Havre-ral együtt az ún. Harvest sorozat része, ami az Ora 
et Labora játékkal immár négy részessé bővült. A Loyang, 
bár nem éri el az Agricola mélységét és összetettségét, de 
mindenképpen egy jól sikerült, könnyedebb játék, amely 
véleményem szerint alkalmas családi játéknak, bár a BGG 
(BoardGameGeek) felhasználói 
ezzel nem értenek egyet, mivel 
szinte egyöntetűen stratégiai já-
téknak minősítették. nézzük meg, 
hogy melyik besorolás illik jobban 
a játékra! 

Bár az Agricola korábban, azaz 
már 2007-ben megjelent, a Loyang 
mégis az előzményének tűnik, és a hírek sze-
rint Uwe Rosenberg valóban ezt a játékot tervez-
te korábban. Itt nincs is igazi játéktábla, mint az 
Agricolában, a játékosoknak kiosztott T alakú tábla 
csak a kártyák elhelyezését segíti, itt található min-
denkinek a boltja, illetve pontszámlálásra való. A 
játék során főleg kártyákat használunk, illetve hat-
fajta zöldséget, amelyek egyébként mind nagyon 
jól néznek ki, ugyanis itt a búza nem csak egy sárga 
korong, mint az Agricolában, hanem valóban búza 
alakú, festett fafigura. 

A játék 9 fordulóból áll. Mindenki kap egy 9 föld-
részletet tartalmazó kártyát, az ún. hazai mezőt. 
Erre a mezőre kell elvetnünk egy zöldségünket, 
amelyet a kezdőtőkénkből (10 cash-ből) a boltunk-
ból vásároljuk meg. Ez egy kicsit vakrepülés, hiszen 
nem tudjuk, hogy majd milyen kártyákat kapunk, 
és így milyen zöldségekre lesz később szükségünk. 
Továbbá kapunk egy földterületeket tartalmazó 

Kedves Lee bácsi!

Nagyon jó hírekkel tudok szolgálni 

számodra innen, Loyangból. Csodás ez 

a város, annyi ember, annyi látnivaló! 

Rengeteg minden történt velem, de a 

legfontosabb, hogy utam nem volt hiábavaló. 

Sikerült eladnom a tököt és a búzát régi 

barátodnak, Wongnak. Azt mondta, hogy 

az új éttermében mindig szüksége lesz friss 

zöldségre, és azt üzente, hogy „ha Bruce 

barátom mindig ilyen friss árut küld, akkor 

még több pénzt fizetek értük.” Az eladásért 

kapott pénzt nem herdáltam el, hanem 

vettem rajta póréhagymát, a maradék 

búzát pedig egy kofánál elcseréltem babra, 

hogy elültessük, mert láttam, hogy ezért 

többet fizetnek a vásárlók. 

Amint végeztem, sietek haza. 

Ölel szerető unokaöcséd:

                                                                                         
Jackie Chan

Loyang (Louyang) a Han dinasztia fővárosa volt 
mintegy 2000 évvel ezelőtt. Nevéhez kapcsolódik 
az egyik legrégebbi természetkárosítás, mivel a vá-
ros körül 200 mérföldes körzetben teljesen kivág-
ták az erdőket tűzifának, illetve hogy széntintát 
nyerjenek a hivatalok részére. Az ősi Loyang jóval 
távolabb helyezkedett el, mint a mai Loyang, és a 
korábbi terület mezőgazdasági művelés alá voná-
sának köszönhetően a masszív városfalak néhány 
darabjának kivételével szinte minden eltűnt az ősi 
metropoliszból. A kutaktól eltekintve az egész egy-
kori város ma szántóföld.

http://jemmagazin.hu/magazin/12-2014-marcius/  
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kártyacsomagot, amelyekben 2-2 darab 3, 4, 5 és 
6 földterületből álló kártya van. Ezeket megkever-
jük, így véletlenszerűen jönnek majd fel a fordulók 
során. 

Ezt követően minden forduló ugyanúgy zajlik:

1. Betakarítás: Mindenki felhúzza a mezőpaklija 
legfelső lapját, majd betakaríthat egy-egy zöldséget 
mindegyik mezőjéről, amit a taligájára tesz. Ezek 
azok a zöldségek, amelyekkel gazdálkodhatunk az 
adott körben. 

2. Kártyafázis: A kezdőjátékos-jelzőt továbbadjuk, és 
minden játékos kap 4 kártyát, amelyből kiválaszt 
1-et, és 1-et választ a közös udvarra kitett kártyák-
ból is. 5 fajta kártya van:

 » Állandó vásárló: A játékban a legfontosabb 
résztvevők, ezért igyekezzünk minél hamarabb 
szert tenni egy állandó vásárlóra. A bevezető ver-
ziónál ezért is javasolják, hogy mindenki kapjon 
egy-egy állandó vásárlót, amely már ad nekünk 
egy irányvonalat a játék kezdetén. Minden állan-
dó vásárló 2 zöldséget kér, és minél drágább egy zöldség beszerzése, annál több pénzt fizet 
érte. Minden állandó vásárlónak 4 körön keresztül lehet szállítani, egyre több pénzért. Ha 
egy körben nem tudunk szállítani neki, azt még elnézi nekünk, de ha már két körben sem 
tudunk szállítani, büntetést kell fizetnünk. 

 » Alkalmi vásárló: 3 zöldséget kér, amiért elég jó pénzt fizet, és ha több állandó vásárlónk 
van, mint alkalmi, akkor még magasabb összeg üti a markunkat, viszont csak egyszer lehet 
kiszolgálni. 

 » Piaci bódé: A bódét feltöltjük a megjelölt 
három zöldséggel, és itt tudjuk elcserélni 
a felesleges zöldségeinket más fajtára, ami 
sokkal előnyösebb, mintha drágán vásárol-
nánk a boltunkból. 

 » Segítők: Különféle embereket kapunk, akik 
más-más segítséget nyújtanak nekünk. 

 » Mezőkártyák: A kör elején megkapott me-
zőhöz hasonlóan új földeket kapunk, ame-
lyekért mindig 2-2 cash-t kell fizetnünk. 

3. Akciófázis: Ekkor hajthatjuk végre a tényleges akciókat.
 » Zöldségek elvetése: Az üres mezőre elvethetünk egy zöldséget a taligánkról, és a készletből 

feltöltjük a föld többi részét is. A mezők felső részén látható, hogy milyen zöldségeket lehet 
az adott mezőre elültetni. 

 » Zöldségek vásárlása a boltunkból, ha van még olyan fajta zöldség.
 » Zöldségek eladása a boltnak, ha van még olyan fajta zöldségnek hely. Persze eladáskor 

jóval kevesebb pénzt kapunk, mint amennyiért meg tudjuk venni.
 » Egy segítő kijátszása vagy eldobása. A segítőkártyára írt szöveg megmutatja, hogy ponto-

san mikor, milyen célból használhatjuk őket.
 » Állandó vásárló kiszolgálása.
 » Alkalmi vásárló kiszolgálása.
 » Kettes csomag vásárlása: Minden körben van lehető-

ség két kártya húzására, amelyből tetszőlegesen tart-
hatunk meg 0, 1 vagy 2 kártyát. Ára megegyezik a piaci 
bódéink vagy segítőink számával. Ezért is érdemes le-
het egy nem használható segítőt eldobni, hogy olcsóbb 
legyen a csomag vásárlása. 

Ha minden akciót végrehajtottunk, amit tudtunk és akartunk, 
akkor a raktárunkba elhelyezhetünk 1 darab zöldséget, ame-
lyet a következő körbe átvihetünk. Ha fizetünk 2 cash-t, akkor 
kibővíthetjük raktárunkat, hogy 4 db zöldséget raktározhas-
sunk el. 

A “cash” kifejezés a szanszkrit “karsha” (kis pénzér-
me bizonyos súllyal) és a tamil “kasu” (kis pénzdarab) 
szavakból származik. Ezeket a pénzérméket majdnem 
3000 évig használták, és csak a XIX. század végén vál-
totta fel a jüan. 
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Ezután előrelépünk a jólét ösvényén, azaz a pontozósávon. Az első lépés mindig 1 cash-be kerül, a to-
vábbi lépésekért annyit kell fizetni, amennyi a mezőn látható. 

A játék során bármikor vehetünk fel 5 cash kölcsönt, amit nem lehet visszafizetni, cserébe a játék 
végén annyit kell visszalépnünk, amennyi kölcsönünk van. Érdekes lehetőség, ha a játék elején a fel-
vett kölcsönt haladásra használjuk fel, hiszen az első lépés 1 cash-be kerül, a második és a harmadik 
összesen 5 cash-be, vagyis amennyit köl-
csönként kapunk, és cserébe csak egyet 
kell majd visszalépnünk a játék végén. 

A 9. forduló végén az győz, akinek több pontja van. 
Egyenlőség esetén a több pénz, majd további egyenlő-
ség esetén a több zöldség dönt. 
A játék kulcsa az állandó vásárlók minél hatékonyabb 

kiszolgálása. Az elején próbáljunk minél több zöldséget 
termeszteni, amelyeket el tudunk adni a vásárlóknak 
vagy elcserélni a piacon. Hiszen minél több a pénzünk, 
annál többet tudunk előrehaladni a pontozósávon. 
Uwe Rosenberg táblás játékaira jellemző módon ez 

is egy nyelvfüggő gazdálkodós játék, amely szépen ki-
dolgozott fa alkatrészekkel van tele, és ezt a játékot is 
lehet egyedül is játszani (vagy legfeljebb 4-en). Mint 
említettem, a játékot a BGG-n egyértelműen stratégiai 
játékként sorolták be a felhasználók, de mivel én ezt a 
játékot simán játszottam tízévesekkel is, így inkább – a 
nem túl bonyolult szabályokat is figyelembe véve – csa-
ládi játéknak mondanám. Véleményem szerint a társas-
játékokkal még csak ismerkedők is élvezetet találhat-
nak a játékban, amely nem éri el az Agricola mélységét, 
de mégis izgalmas és gondolkodtató. 
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