
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! 

Ha már megvetted Uwe Rosenberg legsikeresebb játékát, az Agricolát (JEM magazin 12., azaz 2014. 
májusi száma http://jemmagazin.hu/magazin/), és átrágtad magad a szabályokon, el is kezdhetsz 
játszani a családi verzióval. Mikor már felfedezted a játék nagyszerűségét, megpróbálhatod a haladó 
verziót is, vagyis használni a játékhoz bőven adagolt kártyákat. Ebből több pakli van, így könnyen elő-
fordul, hogy 10-15 játék után is még teljesen a felfedező szakaszban érzed magad. Ha úgy gondolod, 
nem sikerült megtalálni a nyerő stratégiát, akkor olvasd végig ezt a cikket, hátha kapsz új ötleteket.

A cikk elsősorban a családi verzióról szól, mert az alapvető technikák, fejlesztések már itt is megjelen-
nek. A kártyákat is érintem, de azokból annyi van, hogy azokat lehetetlen végigvenni, és van némi igaz-
ság azokban a kritikákban, amelyek azt mondják, hogy a kártyák egy része nem is igazán használható. 
Az itt közölt taktikákkal a játék végére egy szép farmot tudhatunk majd magunkénak, ami még talán a 
győzelemhez is elegendő lesz. 

Kezdetben két családtagot kapunk az ötből, amelyeket ha elküldünk dolgozni, 
hasznot hozhatnak nekünk. Több családtag több akciót tesz lehetővé, így gya-
korlott játékosok rögtön látják, hogy mindenképpen bővítenünk kell a család-
tagjaink számát – főleg mert a családtagok mind 3-3 pontot érnek a játék végén. 
A 2 családtaggal 28 akciót hajthatunk végre a 14 fordulón keresztül. Ha sikerül 
a családunkat az 5. fordulóban növelni (általában az első alkalommal, amikor 
ez lehetséges, kivéve néhány kiválasztott mesterségnél és fejlesztésnél), akkor 
kapunk még plusz 9 akciót, azaz egymaga 25 %-kal több akciót jelent. Ha pedig 
még tovább növeljük családunk létszámát, úgy még tovább nő az akcióink száma. 
Persze a több családtag többet is eszik, de erről később beszélek. 

Alapvetően akkor tudunk családbővítést alkalmazni, ha az új családtagnak van 
már egy új szobája. Az új szoba kezdetben 5 fába és 2 nádba kerül. A szobabőví-
tés lehetősége már kezdettől fogva nyitott lehetőség, rögtön élhetünk vele, ha 
megvan hozzá a szükséges nyersanyag. Ezért az a cél, hogy az első négy forduló-
ban összegyűjtsük a szükséges nyersanyagokat, és végrehajtsuk a szobabővítés 
akciót is, hogy rögtön készen álljunk a családbővítésre.

Ezeknek a forrásoknak az összeszedése függ a játékosok számától (és a haladó 
verzióban a kezünkben lévő kártyáktól is). Kezdő lépésként a 3 fát érdemes elvin-
ni. Ehhez kell majd összeszedni a további fákat és a 2 nádat, amihez jó lehetőség 
az a lépés, amely ad 1 nádat, 1 követ és 1 ételt is. De ha nem is három akcióból, 
jónak tűnik négy akcióból összeszedni a szükséges nyersanyagokat: 3 fa, még 
egyszer 3 fa, majd kétszer az előbb említett 1 nád, 1 kő, 1 étel is. Igaz, hogy így 
négy akcióból lesz meg a szükséges nyersanyag, de lesz két élelmünk is, amely a 
kezdeti 2-3 élelmet kiegészítve elég is az első etetésnél, és biztos, hogy a 2 követ 
is jól tudjuk használni majd a játék folyamán. 

Agricola
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5 játékos esetén eleve van 4 fát adó hely és a 
kombinált akcióhely, amely 5 játékos esetén 1 
nádat, 1 követ és 1 fát ad, így már csak 1 nádat 
kell szereznünk. Egyébiránt ritkán éri meg ön-
magában elvinni az 1 nádat, ezért az viszony-
lag gyakran felhalmozódik 2-3-ra. Ekkor már 
természetesen érdemes elvinni. Az emberek 
gyakran mohók és szeretik megvárni, hogy fel-
hámozódjon a fa is. Természetesen a 6 fa jobb, 
mint a 3, de erre ne várjunk, mert ha nem mi 
visszük el, akkor el fogja vinni más. 

Nagyon sok kártya segíti, hogy több nyers-
anyaghoz jussunk, pl. a Mesterségkártyák 
közül: Templomőr, Rendőr, A falu öregje; 
Kis fejlesztések közül: Épületfa, Fás szekér. 
Vannak, amelyek kifejezetten a szoba építést 
könnyítik meg. Például az Ács segítségével 
csak 3 építőanyag kell a 2 nád mellé, a Létra 
segítségével 1 náddal kevesebbet kell fizetni, 
a Zsindelynél a nádat fával lehet helyettesí-
teni, a Szalmatető segítségével pedig nem is 
kell nádat fizetni (igaz, ennek a kártyának a 
kijátszásához már 3 gabonamező kell).
 
A kártyáknál a Nádkunyhót mindenképpen érdemes megemlíteni, hiszen ez 1 fába és 4 nádba kerül, és 

ide is lehet családot bővíteni (igaz, ez a családtag nem ér pontot a játék végén, viszont a kártya 1 pontot 
ér magában). Továbbá fontos a Nevelőszülők Mesterségkártya, amely minden családbővítés esetén ad 
egy plusz akciót rögtön az új emberrel. És persze nem mehetünk el szó nélkül az egyik legerősebbnek 
tartott kártya mellett: a Szerető Mesterségkártya 4 ételért rögtön megengedi, hogy egy Családbővítés 
szoba nélkül akciót végrehajtsunk, amely akció csak a 12-13. körben jön fel. Ez olyan erős kártya, hogy 
egyes vélemények szerint nem is lenne szabad az első három körben játékba engedni, csak a negyedik 
körben, ahol utána rögtön etetni is kell, így igen sok ételre lesz szükségünk a kártya használatához. 

Ha rendelkezésre állnak a szükséges nyersanyagok, akkor elgondolkodhatunk 
a szoba építésén. Nézzük meg, hogy a többi játékosnak megvan-e hozzá a 
szükséges nyersanyaga; ha nincs meg, akkor nem kell kapkodnunk. Ha sike-
rült a szobánkat felépíteni, próbáljuk megszerezni a kezdőjátékos-jelzőt, hogy 
a Családbővítést mi tudjuk elsőként kihasználni. A családi verzióban a kezdő-
játékos mellé ételt, míg a haladó verzióban egy Kis fejlesztés kijátszásának le-
hetőségét kapjuk. A kezdőjátékos szerepe nagyon fontos a játékban, és emellé 
még plusz lehetőséget is kapunk, így nem csoda, ha ez a hely rendszeresen 
foglalt a játék folyamán. Persze nem biztos, hogy a Családbővítés az 5. körben 
egyből feljön; lehet, hogy a 6. vagy 7. körben jelenik csak meg, addigra viszont 
biztos, hogy több játékosnak is sikerül felépíteni az új szobát. Ha lemaradnánk 
a szoba építésével, célszerű lehet megvárni, hogy összejöjjön a 2 szobára való 
nyersanyag (10 fa és 4 nád), és akkor 1 akcióval megépíthetünk 2 szobát, amire 
a többiek valószínűleg 2 akciót használnak el. 

Természetesen nem csak a faházat, hanem az agyag- és a kőházat is le-
het bővíteni, de mivel a Felújítás akció szintén az 5-7. körben jön fel, mint a 

Családbővítés, így nem mindig elég gyors az új családtagok megszerzéséhez. Bár néha az agyaglelőhe-
lyekért kisebb harcok folynak, mint a fát adó helyekért, illetve lehetnek olyan kártyáink, amelyek az 
agyagház építését támogatják. Például az Agyagtámasszal 5 agyag és 2 nád helyett csak 2 agyagot, 1 fát 
és 1 nádat kell fizetni egy szobáért. 

A több ember nem csak több akciót és több pontot jelent, hanem több éhes szájat is. Vannak játékok, 
ahol egyes etetések kihagyhatók, mert az így kapott büntetéspontok máshol még behozhatók (pl. Stone 
Age, Tzolk’in), nem így az Agricolánál. Itt minden, etetésnél hiányzó ételért kapunk 1-1 Kolduskártyát, 
amelyek mind 3-3 mínuszpontot érnek a játék végén. Ez olyan hátrány, amit nem lehet behozni; aki 
Kolduskártyát szed össze, az lemondhat győzelmi reményeiről. A Kolduló szerzetes Mesterséget kijátsz-
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va két kolduskártyát semlegesítünk, de ezt inkább csak végső kétségbeesésben használjuk. Alapszabály, 
hogy mindig meg kell tudni etetni az embereinket. Az etetés a családi verzióban ugyanolyan nehéz, 
mint a haladó verzióban, sőt, talán nehezebb is, ugyanis a haladó verzióban számos kártya segít az 
etetés végrehajtásában. A családi verzióban az etetést nem tudjuk megoldani Nagy fejlesztéskártya 
beszerzése nélkül, a Sütők és a Tűzhelyek segítenek az állatokból ételt készíteni, és a többi fejlesztés 
is könnyíti az etetést. Az etetésnél nagy segítség a Kenyérsütés, mert ez az akció a Szántással együtt 
is alkalmazható. Igaz, hogy kell hozzá valamilyen sütőalkalmatosság (a Tűzhelyen és a Sütőn kívül itt 
már több Nagy fejlesztés is alkalmazható, pl. a Kőkemence és az Agyagkemence is) és szabad gabona, 
de ha ezek megvannak, nagy segítség az etetéshez. Ha van Sütőnk vagy Tűzhelyünk, akkor elvihetünk 
olyan állatokat is, amelyek elhelyezésére nincs is helyünk, mert rögtön „elfüstölhetjük” őket, és az étel 
mindig jól jön a játék folyamán. 

A haladó verziónál már 
számos kártya segít az étel 
beszerzésében, például 
a Hattyúk tava, Eperföld, 
Tyúkól, Gyümölcsfa kártyák 
segítségével minden kör 
elején ételeket kapunk. De 
megtalálhatjuk a Nagy fej-
lesztések alternatíváját, pél-
dául a Fatüzeléses kemencét, vagy 
a Vízimalmot, esetleg a Pálinkafőzdét. 
Néha az ember úgy érzi, hogy csak azért ját-
szik, hogy az embereinek tudjon enni adni. Ne 
csüggedjünk el, lesznek nehéz pillanatok a játékban, 
de utána már könnyebb lesz. Ugyanis ha a munkásaink már 
rendesen elkezdenek dolgozni, szaporodnak az állataink, többet 
tudunk aratni, akkor már egyszerűbb lesz a játékban az etetés.

Ha már a haladó verziónál járunk, ejtsünk pár 
szót a Kis fejlesztés- és Mesterségkártyákról. 
169 Mesterség- és 139 Kis fejlesztéskártya áll 
rendelkezésünkre. Ebből minden játéknál 7-7 
kártyát kapunk, azaz a játék újrajátszhatósá-
gát a kártyák nagy száma igencsak megnöve-
li. Miután a kártyák erőssége nem egyforma, 
ezért a legigazságosabb elosztás, ha a kártyá-
kat draftolással osztjuk szét, azaz mindenki 
elvesz 1 kártyát a neki osztott pakliból, majd 
a többit továbbadja, majd a kapott 6 kártyá-

ból is elvesz 1-et, és úgy adja tovább, míg mindenkinek meglesz a 7 lapja. Ezzel egyenletesen el lehet 
osztani a kártyákat (főleg ha a Mesterségkártyákat az egyik, a Kis fejlesztéseket a másik irányba adjuk 
tovább), bár igaz, hogy az előkészületi szakasz ilyenkor elég hosszúra nyúlik. Gyorsabb és egyszerűbb, 
ha 10-10 Mesterség- és Kis fejlesztéskártyát osztunk mindenkinek, és ebből tartunk meg 7-7 kártyát. 
Előnye, hogy gyorsabb az előkészületi fázis, és minimális szerencsét is behozunk a játékba, amely se-
gíthet a játékélményben, ha az asztal körül különböző erősségű játékosok vannak, magyarán szólva a 
kevésbé profiknak is lehet esélyük. Egy játék folyamán általában 7-8 Kis fejlesztés- és Mesterségkártyát 
építünk le a kezünkben lévő 14-ből, így nem baj, ha a kezünkbe kerül néhány gyenge kártya is. 
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A kártyák miatt már a kezdetektől fogva egyik legnépsze-
rűbb akcióhely a Mesterségkártya kijátszását lehetővé tevő 
hely, míg a Kis fejlesztéseket általában más akcióval kombi-
nálva hajtjuk végre (például Kezdőjátékos-jelző megszerzése, 
Felújítás, Családbővítés). Próbáljuk elkerülni, hogy Kis fejlesz-
tést önmagában játsszunk ki, még ha vonzónak tűnik is. Ezeket 
mindig próbáljuk más akcióval kombinálva kijátszani, mert így 
megspórolunk egy akciót. Fontos, hogy olyan Kis fejlesztés- és 
Mesterségkártyákat játsszunk ki, amelyek előnyét többször is 
ki tudjuk használni a játék folya-
mán. Például az Agyagmunkással 
mindig, amikor akció végrehaj-
tásával fát vagy agyagot kapunk, 
akkor kapunk még 1 plusz agya-
got, és ezt már a kezdettől fogva 
használni tudjuk. Ne felejtsük el, 
a kártya lerakása is akcióba és 
költségbe kerül; gondoljuk át, 
hogy valóban szükség van-e rá.

Például az Ekevaskészítő Mesterségkártya tulajdonsága, hogy ha a Szántás akciót választjuk, akkor 1 
ételért felszánthatunk még egy mezőt. Elsőre nem hangzik rosszul, mert a két mező felszántása két 
akcióba kerül, de az első két mező felszántása is két akcióba kerül, hiszen egy akció volt a kártya lera-
kása is, és még ételt is kellett fizetni. A négy mező felszántása 3 akcióba kerül (1 a kártya lerakása, és 
2 a szántás), plusz 2-3 ételbe (kártya lerakásának költsége és a plusz szántás költsége) a sima 4 akció 
helyett. Tehát leginkább akkor éri meg, ha háromszor két mezőt akarunk beszántani, és főleg akkor, ha 
van hozzá elég gabonánk vagy zöldségünk. Például ha nálunk van a Mérőkanál kártya, amely ad még 
egy gabonát, ha a Gabona akciót választjuk, vagy a Gabonás szekér, amely még kettőt.

Ha megvannak a családtagjaink, és meg 
tudtuk etetni őket, akár már gazdálkod-
hatnának is. A végső pontozásban minden 
hiány -1 pontot ér (ha nincs valamilyen 
állatunk, nincs zöldségünk, gabonánk), és 
minden felhasználatlan mező is -1 pontot 
ér. Tehát célunk a mínuszpontok elkerülé-
se mellett néhány területen a maximumot 
kihozni, mert azért ebben a játékban nem 
lehet nekünk minden egyszerre. 

Miután 13 felhasználatlan mezővel kezdünk, célunk nagy mennyiségben csökkenteni ezek számát. 
Egyik módszer erre a mezők felszántása. Ha nincs felszántott területünk, -1 pontot kapunk, de ha csak 
egy mező van felszántva, akkor is -1 pontot kapunk. 2 szántóért 1 pont, 3 földért 2, 4 földért 3, és 5 vagy 
több földért 4 pont jár. Tehát igyekezzünk legalább 2 területet felszántani. 

A másik módszer, amivel nagy mennyiségben csökkenteni lehet az üres mezők számát, az 
a kerítésépítés az állatok számára. 8 fa segítségével tudunk bekeríteni egy 2x2-es 
mezőt, ami így nem lesz felhasználatlan mező, kapunk 1 pontot a karámért, 
és tudunk egy fajta állatot tartani benne. Ha viszont el tudunk vinni 
még 4 fát, akkor ebből 4 karámot is tudunk készíteni, ami egy-
ből a maximális 4 pont, amit a karámokért kaphatunk, és 
ráadásul minden fajta állatunknak lesz hely. Persze 
itt csak 2 állatnak van hely karámonként, ami 
miatt nehéz lesz a szaporodás (de má-
sik karámban is lehet ugyanolyan ál-
latunk, illetve a házban is lehet 1 db 
állatunk). Ezért érdemes lehet úgy épí-
teni, hogy a 4 db 1x1-es karám helyett 
2 db 1x2-es és 2 db 1x1-es karám legyen 
(persze ez a 8 fa mellé még 7 fát igényel). 
Ennél több helyre ritkán van szükségünk az 
állataink számára, ráadásul mindenkinek csak 
15 kerítése van. 
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Ha mégis több helyre van szükségünk az állataink részére, akkor építhetünk istállókat, amelyek meg-
duplázzák a karámban tartható állatok számát (bármekkora is a karám), és emellett mindegyik bekerí-
tett istálló 1 pontot ér. De az istálló építésével óvatosan kell bánni, mert hiába van az Új szoba építése 
mellett az Istálló építése, és jól hangzik, hogy két akciót egyszerre végre tudunk hajtani, általában nem 
éri meg korán istállót építeni, mert az a 2 fa, amit erre szánnánk, a játék korai szakaszában nagyon jól 
jöhet még nekünk másra is (pl. karámépítés). Ráadásul az etetéssel állandóan küzdeni fogunk, így ha 
van egy kis karámunk, akkor a születendő utód még elfér a házban, és mire jönne a következő utód, a 
harmadik állatot gyakran már levágjuk, hogy legyen a családtagjainknak mit enniük, így a születendő 
utód mehet megint a házba. 

A kerítésépítés kapcsán mindenképpen meg kell említeni az utolsó, 
14. akciót, ami a Felújítás és Kerítésépítés. Ez nagyon jó kombináció, 
amire mindig számítani lehet, hiszen ezt pontosan tudjuk, mikor jön 
fel. Figyeljük az ellenfeleinket, hogy ki az, aki egyszerre gyűjt a háza 
felújítására és a fa jelzők is csak szaporodnak előtte, mert nagyon va-
lószínű, hogy erre az akcióra pályázik. Ha nekünk is ilyen tervünk van, 
akkor a 13. körben érdemes elvinni a kezdőjátékos-jelzőt, hiszen a já-
ték vége felé már könnyebben felhalmozódnak a nyersanyagok. Ekkor 
már nem elsődlegesen a nyersanyagok gyűjtése a fontos, mert ekkor 
már több szobánk is van, a kerítések is állnak már, fontosabb lesz a kő 
halmozása, azaz a fa, agyag, nád jobban megmarad, összegyűlik. 

Mind a birka, a marha és a vaddisznó -1 pontot ér, ha nincs belőle egy 
darab sem. Ugyanez a szabály vonatkozik a gabonára és a zöldségre is. 
Ha viszont van belőle 1 darabunk, úgy már +1 pontot kapunk, vagyis 
egyetlen termék vagy állat beszerzése 2 pontot hozhat nekünk. A vége 
felé érdemes lehet beszerezni ezeket az 1-1 darabokat, mindamellett, 
hogy érdemes egy gazdálkodási stratégián elindulni, és ebből az 5 fajta 
dologból legalább 2-nél a maximum 4 pontot elérni. 

A felhasználatlan területek számát csökkenti az új szobák építése is. 
Általában elég egy 4 szobás ház is, hiszen a 12. vagy a 13. körben jön 
fel a Családbővítés szoba nélkül, így az 5. családtagunknak nem kell 
külön szoba. Ez egy fontos akció, ezért gyakran viszik el már a 11. kör 
elején a kezdőjátékos-jelzőt. Persze a kártyák ezt befolyásolhatják, így 
ha van olyan kártyánk, amely támogatja a szobaépítést, akkor megér-
heti az újabb szobák felépítése, de alapvetően nem érdemes 5 szobás 
házat csinálni. 

A szobák felújítását semmiképp ne hagyjuk ki. Egyrészt a fa szobákért 
nem jár pont (kivéve, ha olyan kártyánk van), míg az agyagszobákért 
1-1 pont, a kőszobákért 2-2 pont jár, másrészt a Felújítás mellett lehe-
tőség van egy Kis vagy Nagy fejlesztés végrehajtására, így ez az egyik 
legjobb akció. Főleg a játék végén végrehajtott felújításoknál látjuk, 
hogy melyik a legtöbb pontot hozó Nagy fejlesztést érdemes még el-
vinni. 

A leírtak általános stratégiák. Ezeket a többi játékos játéka és külö-
nösen a kártyák jelentősen befolyásolhatják. Nem véletlenül van a 
szabályban, hogy a kijátszott kártya hatását hangosan fel kell olvasni. 
Mindig figyeljünk arra, mit játszanak ki az ellenfeleink, mert ebből lát-
szik, hogy milyen irányba vezetik gazdaságukat. 

maat

Mi így játsszuk: AgricolaTippek, trükkök
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