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Tzolk’in
Mi így játsszuk:

Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg 
az itt bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.

Figyelem! 

A legjobbak azok a játékok, amelyekben többféle módon is lehet 
nyerni. A játék kiismerése, a játék mechanizmusának részletes meg-
értése egy igazi társasjátékosnak külön izgalmat jelent. Viszont van, 
aki rögtön „partiban” szeret lenni gyakorlottabb játékosok ellen is, 
vagy előfordul, hogy pár játék után sem sikerül megtalálni a legjobb 
taktikát, és elkel néhány tipp. ezzel a rovattal ebben szeretnénk segí-
teni, különböző kipróbált, begyakorolt, megvitatott taktikák leírásá-
val. Az itt leírt stratégiák több játékon át voltak tesztelve, bár ez nem 
azt jelenti, hogy ha valaki ezt használja, biztos út vezet a győzelem-
hez, de megkönnyítheti azt. 

A Tzolk’in (JEM magazin 1. szám) a 2012. év igazi sláger stratégiai játéka volt. A játék mechanikája na-
gyon egyszerű: vagy embereket rakunk fel a fogaskerekekre, vagy levesszük őket onnan, és végrehajtjuk 
az adott akciót. Fontos az időzítés, azaz mikor helyezzük fel és mikor vesszük le bábuinkat. Az egyszerű 
játékmenet ellenére a győzelemhez többféle út vezet. Ezekből próbálok most ízelítőt adni.

A játék úgy kezdődik, hogy kiosztunk minden játékosnak négy kezdővagyonlapkát, amiből kettőt vá-
lasztva a rajta lévő dolgokat kapjuk meg kezdésként. Itt igyekezzünk olyan lapkákat választani, amelyen 
sok kukorica van, hiszen akkor rögtön fel tudjuk helyezni mind a három kezdésként kapott emberünket. 
Jó kezdőlapka az, amelyik plusz embert ad, 
illetve amelyik az első két technológiasávon 
ad lépést (mezőgazdaság, erőforrás-kinye-
rés). A többi technológiasávon (építészet, 
teológia), illetve templomon előrelépés 
vagy egy ember etetése kezdésként nem 
számít; azokat csak akkor válasszuk, ha 
mellé sok kukoricát kapunk.

Összesen hat munkásunk van, amelyből kezdés-
ként hármat kapunk kézhez. A legtöbb játéknál, így a 
Tzolk’innál is igaz, hogy ha több emberünk van, több 
akciót tudunk végrehajtani, több a lehetőségünk, több 
pontot szerezhetünk. Tehát ha lehet, szerezzünk mi-
nél több munkást. Tipikus kezdőlépésnek számít az 
Uxamal keréken a 0-s, 1-es, 2-es helyekre felhelyezni a 
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három munkásunkat, mert így a következő körben a 
legfelsőt levéve máris négy munkással rendelkezünk. 
Ezzel a technikával az első negyedévben öt embert is 
megszerezhetünk, és az első félévre megvan mind a 
hat munkásunk.

Persze több munkás több kukoricát is igényel ne-
gyedévente, az etetésnél. Ehhez nyújtanak segítsé-
get a mezőgazdasági technológia szintjei, amelyek 
plusz kukoricákat adnak, ha a Palenque keréken ku-
koricához jutunk. Segíthet még az Uxamal 2-es helye 
is, ahol a megszerzett nyersanyagainkat válthatjuk át 
kukoricává. Az etetésben segítenek az épületek is. 
Legjobb, ha meg tudjuk építeni a 4 fába kerülő épü-
letet, így minden emberünk csak egy kukoricát eszik. 
Legjobb, ha mind a kettő ilyen épületet megépítjük, 
mert onnantól kezdve nem kell az etetéssel foglal-
koznunk. Ehhez persze sok fára van szükségünk, amelyhez jó, ha lépünk egyet a második technológia-
sávon, ami plusz fát ad, ha fához jutunk. 

Ha nem mi voltunk a kezdőjátékosok, és elvitték a fent említett Uxamal kezdőpozíciót, akkor is próbál-
juk meg lerakni mind a három munkásunkat (ezért is kell a sok kukorica a kezdéshez). Ebben az esetben 
is próbáljunk majd minél előbb az Uxamalra feljutni a plusz munkásért. Legalább 4-5 munkásunk legyen 
meg az első félévben. Itt hasznos lehet, ha az első félévben elviszünk 2 épületet, amelyek egy-egy mun-
kás etetését megoldják (ez összesen csak két fába kerül). A második félévben vigyük el a 2 fába kerülő 
épületet, amelynek segítségével 3 további munkásunkat sem kell 
etetnünk. Így összesen 4 fáért elérhetjük, hogy nem kell etetnünk 
5 emberünket. 

De nem kell görcsölni az etetéssel; az sem tragédia, ha nem tudjuk 
egy-két emberünket megetetni, és vissza kell lépni a pontszámlá-
lón. Az sem baj, ha kukoricáért koldulunk, és valamelyik templo-
mon kell visszalépnünk (bár ez nem etetésre való, hanem akkor 
használjuk, ha azért kell a kukorica, hogy több munkásunkat is le 
tudjuk rakni). Ilyen helyzetek főleg az első félévben fordulnak elő. 
A játékot nem egy félév alatt kell megnyerni, sokszor az első félév 
csak előkészítése a második félévünknek, amikor is a sok pontot 
fogjuk szerezni. Tehát próbáljunk meg minél több embert szerezni.

Most pedig nézzük meg, mit tudunk kezdeni a sok emberrel. Győzelmi pontok szerzésének nyilvánvaló 
helyszínei a templomok. Itt fellépkedve minden negyed-, illetve háromnegyed évben a szintünknek 
megfelelő nyersanyagot kapunk, félévkor, illetve év végén pedig megkapjuk a szintünknek megfelelő 
pontokat, és a bónuszpontok is kiosztásra kerülnek. A templomon való haladás egyik módja a Tikal 5-ös 
akciója, ahol egy tetszőleges nyersanyagért két különböző templomon haladhatunk egy-egy szintet. 
Másik lehetőség a mezőgazdasági technológián a legmagasabb szintre menni, mert ez után minden 
szintlépésért egy nyersanyagot beadva egy szintet léphetünk előre egy templomon. Persze ez nem 

olyan jó, mint az 5-ös akció, de ezt már a Tikal 1-es és 
3-as szintjén elérhetjük. 

A megfelelő épületek megépítésével is léphetünk a 
templomokon szinteket. Mind a két félévben jönnek 
fel ilyen épületek. Az épületek építése is jó pontszer-
ző lehetőség. Ilyenkor célszerű az építészeti techno-
lógiánál minél magasabb szintre eljutni, hiszen akkor 
kukoricát és plusz pontokat kapunk a megépített épü-
letek után, sőt akár kevesebb nyersanyagból is meg-
építhetjük az épületet. Sajnos ha a Tikal 4-es akciójá-
val építünk két épületet, akkor a kedvezmények csak 
az egyik épületre érvényesek, és nem érvényesek 
emlékművek építésénél sem. Az épületek építéséhez 
nem árt a plusz nyersanyagokért az erőforrás-kinye-
rési technológián is szinteket lépni.
Az építésnek egy érdekes variációja az Uxamal 4-es 

szintjének használata, mert itt kukoricáért építhe-
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tünk épületet. A Tikal 4-essel szemben itt csak egy épületet 
építhetünk, viszont minden nyersanyag csak két kukoricába ke-
rül, még a kő és az arany is. Továbbá az építészeti technológián 
megszerzett kedvezmények itt is igénybe vehetők. 
Persze míg a templomon való előrelépésnél a többi játékos 

nem tud keresztbe tenni nekünk (legfeljebb ők is haladnak a 
templomon), addig az épületek építésénél nagy harc szokott 
lenni, különösen négy játékos esetén fogynak el elég hamar a 
jó épületek. 

Itt kell megemlíteni az emlékműveket. A játékosok számától 
függően 4-6 emlékmű kerül fel a táblára a 13 közül. Célszerű 
egyet kinézni, és megépíteni a játék folyamán. Bár láttam 
olyan játékost, aki hármat is megépített, több mint 50 pontot 
szerezve, illetve olyat is, hogy 4 emlékmű megépítésével közel 

80 pontot szerzett valaki. Persze ennyi emlékmű megépítésére elment az egész játéka. Az emlékművek 
általában 15-30 pontot tudnak hozni, ami döntő lehet a játék végén. Véleményem szerint a legerősebb 
emlékművek a következők: amelyik megadja még egyszer a templomon szerzett pontokat, amelyik 
minden technológia szintért ad 3 pontot, illetve amelyik pontokat ad, ha a játékos eléri a technológiák 
harmadik szintjeit. Ezekkel az emlékművekkel ugyanis akár több mint 30 pontot is elérhetünk. 

A játék összetevői közül a kristálykoponyák néznek 
ki a legjobban. Ehhez kapcsolódik a Chichen Itza 
korongon lévő pontszerzési lehetőség. Ez a leg-
nagyobb fogaskerék (a középső fogaskereket nem 
számolva), mert itt 10 hely van, a többi 7-tel szem-
ben. A Yaxchilan kerekén megszerzett kristálykopo-
nyát lehet lerakni itt, amelyért cserébe pontokat 
kapunk, s léphetünk a megfelelő templomon, illet-
ve némelyik helyért plusz nyersanyagot is kapunk. 
Ehhez kapcsolódik a technológiai jelzők legalsó 
sora, a teológiák. Ha rámegyünk a koponyák lera-
kására, mindenképpen érdemes ennek a techno-
lógiának legalább az első két szintjét megcsinálni, 
vagyis amelyikkel eggyel feljebb lévő helyre is le-
helyezhetjük a koponyát, mint ahol a munkásunk 
áll, illetve amelyik segítségével egy erőforrás be-
adásával még egy templomon léphetünk feljebb. 

Láttam már olyan játékost, aki egymaga 8 kopo-
nyát rakott le, és ez azt jelenti, hogy 8+8 szintet 
lépett a templomokon, amely elég volt ahhoz, hogy 
két templomon is fent legyen, csak a harmadiknál 
volt lemaradva, mivel többször is koldulnia kellett 
a játék folyamán. Ehhez nagyon jól kapcsolódik, ha 
játékban van az az emlékmű, amely 3 pontot ad 
minden lehelyezett koponya után. A példában em-
lített játékos a 8 lerakott koponyájával és az emlék-
művével együtt több mint 100 pontot ért el. Ez is 
mutatja, hogy nem kell félni attól, ha éppen nem 
tudunk az elején mindenkit megetetni vagy kukori-
cát kell koldulni; ezeket a mínuszokat a játék végéig 
bőven behozhatjuk. 

Általánosságban megállapítható, hogy 60-70 pont 
már jó eredmény, 80 fölötti pontszám nagyon jó, 
100 fölötti pedig kiváló teljesítménynek számít. 
Online már láttam 170 pont feletti eredményt is, 
úgyhogy bőven van még hová fejlődnöm. És nek-
tek?

maat
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