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A Spiel des Jahres (SdJ) díjat nyert játékokat bemutató sorozatunk visszaszámlálása során eljutot-
tunk a 2001-es évig. Ekkor lett győztes Klaus-Jürgen Wrede tervező Carcassonne nevű játéka. Ez a 
győzelem, illetve ez a játék több szempontból is fontos a társasjátékok világában: ekkor ért véget az 
SdJ történetében az az 1996-tól tartó sorozat, amely a kissé összetettebb játékokat favorizálta. Ezzel 
a győzelemmel kezdődött el az a tendencia, mely szerint a SdJ díj odaítélésének fontos feltétele a já-
ték egyszerű szabályrendszere, családbarát játékmenete. Ez egy olyan évekig tartó vitát nyitott meg, 
amelynek eredményeként 2011-ben már külön értékelték az összetettebb játékokat az erre a célra 
alapított Kennerspiel des Jahres díjjal.

Bátran kijelenthető, hogy a Carcassonne-
nal egy örök klasszikus került megalkotásra. 
Népszerűsége ma is töretlen; ez az egyik társas-
játék, amelyből a legtöbbet adtak el a világon. 
Számtalan kiadás és variáció jelent meg belőle, 
így elég csak a JEM magazin decemberi számá-
ban bemutatott Carcassonne: South Seas játékra 
gondolni, amely egyébként nemsokára magyarul 
is meg fog jelenni Carcassonne: Déltengerek néven. Egyszerű játékmenete tökéletesen alkalmassá teszi 
arra, hogy számtalan kiegészítő jelenhessen meg hozzá, amelyet persze a kiadó, a Hans im Glück nem is 
hagy ki. Némi szerénytelenséggel akár idesorolhatjuk a JEM magazin 2013. karácsonyi különszámában 
megjelent Carcassonne – Karácsonyi ajándék promóját is. 

Nem véletlenül mondják, hogy ez az egyik belépő játék a társasjátékok világába. Kezdőknek az egyik 
legtöbbet ajánlott első beszerzendő játék, egyrészt az egyszerű szabályrendszere, másrészt a kedvező 
ára miatt is. Miután a játék játszható könnyedebb, családi, illetve egymást támadó módon is, így akár 
vízválasztó lehet, hogy ezt követően a játékosok inkább a könnyedebb családi vonalon vagy az összetet-
tebb stratégiai, harci vonalon indulnak el a társasjátékok világát felfedezni. Nem véletlen, hogy sokan 
ma is ez tartják A JÁTÉK-nak, azaz kihagyhatatlan alapműnek.

A játék szabálya pár 
mondatban elmondható, 
miszerint a soron lévő já-
tékos húz egy lapkát, és 
azt az építési szabályok-
nak megfelelően elhe-
lyezi az asztalra az addig 
letett többi lapka mellé 
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úgy, hogy vár a vár mellé, út az út mellé, mező a mező 
mellé kerüljön. Ezután eldöntheti, hogy lehelyezi-e 
egyik követőjét: mint lovagot a várba, útonállót az 
útra, szerzetest a kolostorra vagy parasztot a mezőre. 
Egy várnak, útnak, mezőnek vagy kolostornak csak egy 
gazdája lehet. Persze vannak kivételek, de azt később 
részletezem. Ennyi a szabály, de mégis igazából ez az 
a rész, amit a kezdő játékosok kicsit nehezebben ér-
tenek meg. Egyrészt azt, hogy a lehelyezett lapkának 
minden oldalról egyeznie kell a mellette lévő lapkák-
kal; például nem futhat bele egy út folytatás nélkül 
egy mezőbe, vagyis csak akkor lehet lerakni, ha ott is 
van egy út. A másik sokszor elrontott szabály, hogy ha 
már egy várban, úton, mezőn van egy játékosnak kö-
vetője, akkor oda nem lehet másik bábut rakni, hiába 
hosszabbítottuk meg az utat, növeltük meg a várat. 
De ezekre a szabályokra gyorsan rá lehet érezni, és 
onnantól kezdve ezzel nincs is igazán gond. 

Tehát, mint említettem, a soron következő játékos 
húz az egyik kupac tetejéről egy lapkát, majd azt lehe-
lyezi az asztalon lévő lapkák mellé. Amint ez sikerült, 
eldöntheti, hogy leteszi az egyik követőjét, vagy sem. 
A dobozban 74 db lapka található, és a lapkák sok-
féleségének köszönhető, hogy szinte mindig tudunk 
letenni lapkát. Az eddigi közel 100 parti után elmond-
hatom, hogy eddig 2 alkalommal találkoztam olyan 
helyzettel, hogy nem tudtuk a fölhúzott lapkát lehe-
lyezni. Ilyenkor az érintett lapkát visszahelyezzük a 
dobozba, és húzunk egy újabbat. A követőinkkel csín-
ján kell bánnunk, mivel azok száma véges. Összesen 
8-at kapunk belőlük, és abból is 1 a pontozósávon fog 
strázsálni, így 7 követővel tudunk kalkulálni az egész 
játék alatt. Szerencsére azért időnként visszakerülnek 
hozzánk az embereink. Ha eddig nem mondtam vol-
na, ebben a játékban várakat, utakat, kolostorokat 
kell építenünk. Akkor készül el egy vár, ha azt minden 
oldalról fal övezi (›››). Az út akkor van kész, amikor an-
nak két vége vagy kereszteződésbe, vagy várba, vagy 
kolostorba, vagy bármi más helyre torkollik (›››).
 A kolostor akkor van kész, amikor a kolostorlapka 

köré építünk 8 bármilyen más lapkát a lehelyezési sza-
bályoknak megfelelően (›››). Ezeket a lapkákat más is 
odateheti! Mikor van kész egy mező? Soha, a mezőt a 
játék végén fogjuk értékelni. 

Amint valamelyik művünk kész, azt rögtön kiértékeljük, és az ott lévő bábunkat visszakapjuk. A kiérté-
kelés a játék legfontosabb eleme, mivel ilyenkor fogjuk hasznát venni a pontozón unatkozó figuránk-
nak. Amikor egy várunk elkészül, akkor minden lapka után, ami a várat bővíti, kapunk 2 pontot. Ennek 
megfelelően, ha egy várat 3 lapkából alkottunk meg, az 6 pontot ér, amit lelépünk a pontozósávon, a 
lovagunkat pedig visszakapjuk. Az út, ha elkészült, akkor minden lapka után, ami az utunkat alkotja, 
1-1 pontot kapunk, amit szintén lelépünk, és szintén visszakapjuk az útonállónkat. Amikor a kolostor 
elkészül, akkor 9 pontot kapunk érte, és visszakapjuk a papot. Így lesznek mindig követőink, amiket 
később ismét le lehet rakni. Az is könnyen előfordulhat, hogy akkor is elfogy a bábunk, ha mindent jól 
csinálunk. Ez akkor történhet meg, ha túl sok dolgot kezdünk el egyszerre, és semmi nem fejeződik be. 
Ügyeljünk arra, hogy ne szórjuk el a követőinket, mindig legyen legalább egy a tartalékban, hogy ha jó 
és fontos lapkát húzunk, tudjunk követőt lehelyezni.
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A mező a legkényesebb része a játéknak. Az ide helyezett követőink 
(‹‹‹ parasztok) a játék végéig itt maradnak, és csak akkor kaphatunk 
utánuk pontokat. A parasztok értékelésénél minden olyan vár után, 
ami azon a mezőn lett felépítve (és természetesen befejezve), amit a 
mi figuráink uralnak, 3-3 pontot kapunk. Ennek fontosságát a kezdők 
nem látják át, gyakorlottabb játékosok között viszont ezek a pontok 
sokszor döntő fontosságúak lehetnek a játékosok végső sorrendjének 
kialakításakor.

Minden alkalommal, amikor követőt helyezünk 
le egy lapkára, egy fontos szabályt kell betarta-
ni: ne tegyük le olyan létesítményre vagy mezőre 
a követőnket, amit már egy másik játékos, vagy 
akár a saját követőnk birtokol (‹‹‹)!Akkor hogy le-
hetséges, hogy egy várnak, útnak, mezőnek több 
gazdája legyen? Amikor lehelyezzük a lapkát az 
asztalra, megtehetjük, hogy úgy illesztjük a többi 
lapkához, hogy a szomszéd lapkán van egy vár-, 
vagy útrészlet, de a lehelyezéskor egyértelműen 
két külön építményről beszélünk (‹‹‹). Ezután, a 
következő körökben megtehetjük, hogy a két kü-
lönálló létesítmény közé beteszünk egy olyan lap-
kát, ami összeköti az érintett építményeket, és így 
máris két gazdája lesz. 

A szabályok szerint a fenti módon akár több gaz-
dája is lehet egy építménynek. Ha pedig valaki 
befurakodott valamelyik építményünkbe, nincs 
más mód, mint visszafurakodni, mert ha nem vi-
gyázunk akár több emberét is behozza, és ezzel 
a „kakukkfióka-módszerrel” kitúr minket a saját 
várunkból. Ha egy létesítménynek több gazdája 
van, akkor az dönti el, hogy kié, hogy melyik játé-
kosnak van ott több követője (‹‹‹). Ha egyenlőség 
van, akkor mindannyian megkapják a pontokat, 
és természetesen visszakapják a követőiket.

A játék viszonylag békés kimenetelű, habár a so-
kadik játék után egyre agresszívabb lesz. Ennek 
az az oka, hogy a játékosoknak kinyílik a szemük, 
és rájönnek arra, hogy egyszerűbb kakukkfiókát 
alakítanunk, mint építőt. Mindig figyelni kell arra, 
hogy a többiek mit csinálnak. Ha például valaki 
elkezdi a mezőket lefoglalni, akkor nekünk is mi-
nél gyorsabban neki kell látni a parasztjainkat igá-
ba hajtani. Ha valaki várat épít, arra kell figyelni, 
hogy mekkora várakat épít – ha, mondjuk, sok 
kis várat épít, akkor valószínű, hogy hamarosan a 
mezőre fog követőt küldeni. 

piros játékos: 3 követő

zöld játékos: 4 követőa vár ura ›
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A kolostor építésénél érdemes melléépíteni a magunkét, 
így ketten is érdekeltek leszünk a befejezésben.

A játék 8 éves kortól ajánlott, habár 6-7 éves gyerekekkel 
is lehet játszani. Könnyen elsajátítható és mégis komoly 
mélységei vannak. Ezt mi sem bizonyít jobban, mint hogy 
minden évben megrendezik a Carcassonne világbajnok-
ságot, és idén harmadik alkalommal lesz a Társasjátékos 
Olympia egyik versenyszáma.

A népszerűségét a játék kiadója is hamar felismerte, és 
sorra adja ki a kiegészítőket. Az alapjátékhoz eddig 8 nagy 
és 6 kis dobozos kiegészítő jelent meg, és a 9. nagy dobo-
zos az idén fog az üzletekbe kerülni. Nem csak kiegészítők 
jelentek meg, hanem egyéb változatok is: téli kiadás, va-
dászos változat, utazós, szerencsekerekes és a legújabb, a 
Déltenger, továbbá kártyaváltozat és dobókockás változat. 
Remélem, még sok kiegészítő és variáció fog megjelenni, 
ezzel is gazdagítva a rajongók gyűjteményét. 

Jó játékot!
drcsaba és 

maat
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