
A Jerusalem játékhoz nekem különösen kedves  
emlékeim fűződnek, mivel Hegedűs Csaba, lapunk 
kiagyalója ennek a játékszabálynak a magyar fordítá-
sára kért meg először, amikor a Társasjátékos Klubba 
járni kezdtem. A BoardGameGeeken meg is találjá-
tok a fordítást, és bár úgy illene, hogy fejből tudjam 
a szabályokat, mégis fel kellett lapoznom azt, mivel 
sok apró részletre kell figyelni a játék során.

Hová kerültem?
Mind térben, mind időben messze kerültünk az „itt 
és most”-tól, ugyanis a játék kerettörténete szerint 
a keresztesek által elfoglalt Jeruzsálemben vagyunk, 
valamikor a XII. században, de még persze a város 
századvégi visszahódítása előtt. Nemesi családokat 
képviselünk, akik a város kulcsfontosságú területeit 
akarják uralmuk alá hajtani, hogy onnan megszerez-
ve a beszedhető erőforrásokat növeljék hírnevüket, 
amelynek eredményeként ennek maradandó emléket 
állítva tornyokat építsenek. Ezzel röviden el is mondtam 
a játék menetét és mechanikáját, ugyanis lényegében 
az alábbi szekvencia szerint zajlik a játék: katonák 
kiküldése és a területi fölény megállapítása, a bevé-
telek beszedése, a hírnévpontok kiértékelése, majd 
azok építésre való elköltése. Lássuk a részleteket!

A táblán a középkori Jeruzsálem negyedeit megjelenítő életképek találhatók, amelyek 5 városrészben zajla-
nak: a Királyi Palota, a Pátriárkák, a Piac, a Templomosok és a Nemesség. Az öt városrész mindegyike három 
területre, egy nagyra és két kicsire oszlik – ennek még lesz jelentősége. Van egy hatodik rész is, ez Dávid 
Tornya, amely különleges terület. A tábla tetején kapott helyet az öt fordulót jelző sáv, a három (a 2., a 3. és 
a 4. forduló végén aktiválódó) eseménykártya helye, továbbá a tábla közepén a dicsőségpontok sávja. A tábla 
négy sarkában látható a négy játékos (a négy család) címere, ami egyúttal a toronyépítés helyeként is szolgál. 

A játék kezdetekor minden játékos kap egy paravánt, hogy e mögé rejtse erőfor-
rásait, továbbá valamennyi pénzt, a toronyépítéshez szük-
séges emeleteket, egy bárófigurát és 
egy pontjelölőt. 
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Kezd a hitetlenek jelenléte szent Jeruzsálemünkben 
lassan kibírhatatlanná válni. Sok-sok éve, évtizede 
már, hogy ezek az ördöggel cimboráló átkozott har-
cosok bevették városunkat, de még sokunk emléke-
zetében élénken élnek a fosztogatások és gyilkolások 
képei. Még ma is összerezzenek, és inkább egy kapu-
aljba húzódom, ha valamelyik lovag lovának patáit 
hallom közeledni a hátam mögött. Márpedig egyebet 
sem tesznek, csak fel s alá vágtáznak és vonulnak a 
városban, már a piacra sem lehet kimenni úgy, hogy ne 
beléjük botoljon az ember. Ráadásul egyre csak újabb 
és újabb épületeket emelnek, ahol hamis istenüket és 
annak hamis fiát imádják, hogy legyen átkozott mind! 
Mindenféle náció betette már hozzánk a lábát, köztük 
valami titkos lovagrend is, akik a Templom-hegy után 
nevezik magukat. Nem tudom, lesz-e valaha valaki, 
aki kikergeti ezt a csürhét, mert ha ez így marad, bi-
zony szép városunk örökre a hitetlenek kezén enyészik 
el…



Ki akarsz lenni? És mennyid van rá?
Azt, hogy egy fordulóban kit személyesítünk meg, egy sima licitálással döntjük el. 
Négy lehetséges tisztség van, ezek a Várkapitány, a Kincstárnok, a Tábornagy és a 
Tengernagy. Mindegyikhez megadott számú fegyverhordozó jár, emellett mindegyik 
meghatározott különleges képességgel is rendelkezik:

 » A Várkapitány elég, ha a bárójával együtt kettő vagy egy fegyverhordozót rak 
le egy nagy, illetve kis terület blokkolásához.

 » A Kincstárnok egy ezüstért vehet egy, háromért kettő fegyverhordozót (az ára-
kat lásd alább).

 » A Tábornagy vagy átmozgathat két fegyverhordozót, vagy kap egy ezüstöt.
 » A Tengernagy egy ezüstöt kap. (Itt nem tudom, miért fogyott el a tervező 

fantáziája, és nem adott meg alternatív bónuszt…)

Amikor a licitálás során megszerzünk egy tisztséget, megkapjuk hozzá az adott számú 
katonát, a bónusz erőforrásokat, és elvehetünk egyet a tisztségekhez járó akciókár-
tyák közül is úgy, hogy megnézzük az összeset, majd eggyel kevesebbet visszateszünk 
a többi tisztségre való licitáláshoz. Ez értelemszerűen addig zajlik, amíg mindenki meg 
nem kap egy adott tisztséget, és hát persze az utolsó tisztségre nem licitálunk, azt az 
kapja, akinek még nincs ilyenje.

Amint ez a fázis lezajlott, elkezdődik a fegyverhordozók lerakása az egyes területekre, 
méghozzá a licitálás során kapott tisztségek rangsorában. Ekkor jutnak szerephez a 
bárófigurák is, akiknek az a hatása, hogy egy-egy területet blokkolnak, tehát oda a 
továbbiakban már nem tehető másik játékos katonája – viszont ennek ára van, hogy 
legalább 3 katonával együtt kell a bárót letenni, ami kifejezetten az első körben elég 
drága mulatság. De persze hogy nézne már ki, hogy egy nemest nem vesznek körül a 
fegyveresei, és csak egymaga császkál Jeruzsálem utcáin?

Ahhoz, hogy ne szaladjon el valakivel nagyon a ló, a játékba beépítettek egy féket, mi-
szerint az, akinek a legmagasabb a tornya, vagy akinek azonos toronymagasságnál ma-
gasabb a tisztsége, nem rakhatja le a báróját a Királyi Palota nagy területére – hiszen az 
eleve 4 győzelmi pontot ad, ami igen szép toronyépítést tud lehetővé tenni. 

Enyém a vár, tiéd a lekvár! Vagy a piac!
Ha mindenki lerakta katonáit, megnézzük, hogy az egyes területeket ki uralja, és ki-
osztjuk a bevételeket. 

Elsőként azt nézzük meg, hogy Dávid Tornyának ki az ura, mert hogy ő nemcsak pénzt 
kap, de még utoljára, mielőtt eredményt hirdetünk, egy katonát innen átmozgathat egy 
nem blokkolt területre – azaz még akár meg is fordíthatja az erőviszonyokat, ha csak 
egy katonán múlik a fölénye.

Ezt követően megnézzük, hogy az 
alsó három városrészben, azaz az egy 
nagy plusz két kicsi területen együtte-
sen kinek van több katonája. Ő meg-
kapja az ott jelölt bónuszokat, tehát

 » egy katona eldobásáért kaphat egy 
akciókártyát (ezért érdemes pl. an-
nak, aki itt akar fölényt szerezni, egy 
katonát tartalékolnia a paraván mögött);

 » pénzért győzelmi pontot vehet;
 » győzelmi pontot rabolhat valaki rovására magának 

a saját jelölőjét eggyel előre mozgatva, a másikét vi-
szont eggyel hátra.

Végül a tábla minden egyes területén (5-ször 3 terület) 
végigmegyünk, és mindenki, aki az adott területet ural-
ja, megkapja az érte járó jussát, azaz közvetlen győzelmi 
pontot, további katonákat, pénzt vagy ezek megadott 
kombinációját. 
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Amikor pedig ezzel végeztünk, és kialakult a hírnévpontokat jelölő sávon a forduló végeredménye, mindenki 
köteles – rangsorrendben – ezeket a pontokat építkezésre váltani, méghozzá oly módon, hogy egy emelet ára 
egyenlő az emelet száma plusz egy pont plusz még egy pont, ha te vagy az, aki a játékosok közül elsőnek építi 
meg azt a szintet. Például a negyedik szint megépítése akkor, ha mi érjük el ezt elsőként, összesen 4+1+1 azaz 
6 pontunkba kerül. És egy magasabb szintnél bizony nagyon gyorsan fogynak a pontok… A hírnévpontokat 
nem tartalékolhatjuk, így mindet, ami elégséges egy szint megépítésére, el kell költenünk. A szabály itt nem 
egyértelmű, ezért mi úgy szoktuk játszani, hogy a töredékpontokat nem nullázzuk le, azokat tovább lehet 
vinni a következő körre.

Adj király katonát!
A játékot további lehetőségek színesítik, így például három ezüstért vehetünk egy to-
vábbi fegyverhordozót (ezek száma nem korlátozott), de ha nagyon megszorulunk, el 
is adhatjuk őket, viszont akkor három katonát kell adnunk egy kanyi bizánci érméért. 
Micsoda fukarság! 

Az építkezés utáni utolsó fázis egy körön belül egy esemény, amire az első és utolsó 
körben nem, csak a köztes körökben kerül sor. Ezek az események akkor kerülnek 
felfedésre, amikor a kört jelölő henger alájuk ér a fenti sávon, tehát az adott körben 
már tudni fogjuk, hogy mi vár ránk, tudunk tervezni velük, ugyanis ezek az éppen 
kezdődő kör kimenetelét befolyásolják, de csak a kör végén aktiválódnak. A szóban 
forgó esemény az alábbi négy közül lehet valamelyik három:

 » Trónöröklés: A Királyi palota mindhárom területéről el kell távolítani a kato-
nákat, és vissza kell tenni a készletbe.

 » Pátriárkaválasztás: Mindenki köteles eltávolítani annyi fegyverhordozót a 
Pátriárkák területről, hogy csak annyi maradjon, amennyi a legkevesebb ka-
tonával rendelkező játékosé.

 » Különadó: Mindenki köteles eltávolítani az összes fegyverhordozót a Piac te-
rületéről, vissza a készletbe.

 » Háború: A változatosság kedvéért most a Templomosok területéről kell min-
den katonát visszatenni a készletbe.

Amikor az esemény lezajlott, a kör véget ért, ekkor mindenki visszaveszi a bárófi-
guráját a tábláról, de az összes lerakott katonáját a táblán hagyja, érintetlenül, ez 
lesz ugyanis a következő kör kiinduló állása. Mindenki visszaadja a tisztségkártyá-
ját, a körjelzőt előremozgatjuk, felfedünk egy újabb eseményt, és kezdődhet a 
következő forduló az újabb licitálással stb.
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Az első keresztes hadjárat során a keresztesek 1099-ben vették ostrom 
alá Jeruzsálemet. Az rohammal bevett városban több napig tartott 
a fosztogatás, amely során több ezer jeruzsálemi vesztette életét. A 
keresztesek a környező meghódított területeken királyságot szervez-
tek Jeruzsálem fővárossal. A királyi palotát a Templom-hegyen, az 
Al-Aksza mecsetből alakították ki. 1119-ben II. Balduin jeruzsálemi 
király az épület egy részét átengedte a Hugues de Payns vezetésével 
szerveződő lovagrendnek, akik innen vették a Templomosok nevet. 
A Templom-hegy közepén álló Szikladómban keresztény templomot 
rendeztek be. A Jeruzsálemi Királyság fennállása alatt a kereszté-
nyek részben felújították a muszlim idők alatt elpusztított vagy le-
romlott állagú keresztény szent helyeket, részben pedig az eddig kié-
pítetlen keresztény szent helyeknek állítottak létesítményeket. 1187-
ben Szaladin (teljes nevén Szalah ad-Din Juszuf ibn Ajub) egyipto-
mi szultán rövid ostrom után elfoglalta a várost. A Sziklatemplom 
tetejéről levetette az aranykeresztet, és elhordatta a márványoltárt. 
A harmadik keresztes hadjáratban Oroszlánszívű Richárd tervezte 
Jeruzsálem visszavételét, de a terv kilátástalansága miatt nem indí-
totta meg a támadást.

(forrás: Wikipédia)



A játék akkor ér véget, amikor az ötödik kör véget ér, vi-
szont az utolsó körben még az építkezés előtt (ami ott 
értelemszerűen az utolsó fázis, mivel az utolsó körben 
nincs esemény) három további bónuszt osztunk ki, úgy-
mond a király ajándékaként: 

 » a paraván mögött rejtőző legtöbb fegyverhor-
dozóért 3 hírnévpont jár;

 » akárcsak a legtöbb bizánci érméért;
 » illetve mindenkinek a legalább egy ki nem 

játszott akciókártyájáért egy (de csak egy) 
hírnévpont.

Pár szót azért még szóljunk az akciókártyákról, amiket 
akkor játszhatunk ki, ha ránk kerül a sor, de hogy pl. a 
katonák lerakása előtt vagy után, azt már mi döntjük el. 
Ezeknek a kártyáknak a hatása az alábbi lehet:

 » További fegyverhordozó, vagy hírnévpont, vagy 
pénz, vagy ezek adott kombinációja jár nekünk.

 » Ennek aleseteként a kapott plusz katonákat csak 
megadott városrészben helyezhetjük el.

 » Mozgathatunk katonákat, ezen belül vagy egy 
sajátot, vagy egy saját katonánk és egy ellensé-
ges katona helyet cserélhet.

 » Olcsóbban vehetünk katonát, három helyett két 
ezüstért.

Király játék
Viccen kívül a játék elég király (ha ez a kifejezés még 
nem ment ki a divatból). Gyors (szerintem nem kel hoz-
zá 90 perc, sokszor elég 60 is), eléggé harcias, de per-
sze nem harci, és az egymással való kitolás szintje sem 
olyan, amiből nagy sértődések lehetnek. Esetleg a másik 
győzelmi pontjának elrablásakor merülhet fel a „kivel 
szúrjak ki” kérdés, de mivel eddig a családdal játszottam 
ezt a játékot, fiaimnak evidens volt, hogy csakis a papa 
állhat a „bot rossz végén”. 

Egyéb megjegyzéseim: A licitálás nálunk elég békésen 
zajlik, de szerintem ezt csak mi szoktuk elmismásolni, 
azért az elég fontos, hogy ki mekkora ármádiával kezd. 
Dávid Tornyára az első körben nem szoktunk eléggé fi-
gyelni, pedig fontos, mert akár fordíthat is a területi 
többségen az, aki ide befektet. Sokszor elfelejtünk meg-
hagyni egy katonát, hogy érte akciókártyát kapjunk, de 
erre figyelni kell. Az akciókártyák jók, és egyik sem al-
kalmas arra, hogy drasztikusan átrendezze az erőviszo-
nyokat, így a szerencse szerepe elég kicsi. A pénz min-
dig kevés, de szerintem az egy ezüstért három katona 
beáldozása kicsit magas ár, így mi még sosem adtunk 
el katonát pénzért, se nem vettünk három ezüstért egy 
fegyverhordozót. Az események sem egetverően tragi-
kusak, és mivel az egész kör alatt látjuk, hogy mi lesz, 
elég szépen lehet rájuk készülni.

A szerzőnek nem ez az egyetlen játéka, de bevallom, 
én nem hallottam még a másikról, aminek a neve 
Lungarno. A Jerusalem nem mai játék (2010-es), de 
mi nagyon kedveljük, jó párszor elő is került, és ahogy 
ezeket a sorokat írom, most jut eszembe: hé, fiúk, nem 
játszunk egy Jerusalemet?

drkiss
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