
A nyelvfüggetlen, családi játékok kiadásáról 
híres Queen Games egy ismeretlen dán 
szerző, Johnny Ebsen enyhén nyelvfüggő, 
stratégiai játékát, az Urbanizationt is kiad-
ta 2012-ben. Bár nem példa nélküli, hogy a 
Queen Games ilyen játékot adjon ki, de azt 
meg lehet állapítani, hogy nem ez a fő pro-
filjuk. Új szokásuknak megfelelően előbb 
Kickstarteren hirdették meg, és csak ennek 
sikerét követően adták ki. 

Az iparmágnás 
lokálpatrióták
A játékban a játékosok olyan gazdasági veze-
tőket alakítanak, akik saját városukat próbál-
ják felvirágoztatni, ehhez pedig az ipari forra-
dalom kezdetétől a mai napig terjedő időszak 
találmányait (a gőzgéptől a dinamiton át a 
mikrochipig) is felhasználhatják. A játék vi-
szonylag kevésbé ismert, ezért először nézzük 
át a játékszabályokat.

Van egy nagyméretű játéktábla, ahol a köz-
ponti részt az építési terület foglalja el. A 
tábla többi részén a búzák tárolására szolgá-
ló csűrök és mezők, valamint a gyártott ter-
mékeket szimbolizáló kockák és a gyárak he-
lyezkednek el. A játéktábla fölé helyezzük el a 
találmánykártyákat. Minden játékos kap egy, 
a városát jelképező kisebb táblát, ahol a pol-
gárok számát, a nyersanyagokat, a búzát és a 
megépített épületeket jelezzük. 

17

Urbanization

Megigazítom csokornyakkendőmet, és még egy-
szer megnézem magam a tükörben. Elégedett 
vagyok a látvánnyal, egész jó lett az új 
szmokingom, ügyes ez a szabó. Bár nem az 
én világom ez a flancos öltözet, de ez mégis 
úgy néz ki, mintha rám öntötték volna. Ahogy 
végigfuttatom a kezem a finom anyagon, egy-
ből arra gondolok, ilyen anyagot kell nekünk 
is gyártanunk. Átgondolom, hogy az előttem 
álló estélyen ki mindenkivel kell beszélnem. 
Legfontosabb, hogy a polgármestert meggyőz-
zem, hogy támogassa az új terveimet. A szom-
széd városban már felhúztak egy irodaházat, 
és úgy hallom, tervbe vették egy hotel épí-
tését is. Persze most minden pénzüket elköl-
tötték az irodaházra, úgyhogy a nagyszabású 
terveikből egyelőre nem lesz semmi. Ez kapó-
ra jön nekem, aki egész életemben a kétkezi 
munkában bíztam, ezért is építettem fel múlt 
hónapban a fűrészmalmot, ami sikeresen mű-
ködik, de a textilüzemhez már kell a város 
támogatása is. Biztos vagyok benne, hogy si-
kerül meggyőzni a polgármestert, főleg úgy, 
hogy Singer professzor már nekem dolgozik. 
A szövőszéke nagyon jól bevált, de az új 
találmánya, a varrógép igazi főnyereménynek 
tűnik. Ha olyan jól fog működni, mint ahogy 
ígéri, akkor az új textilüzem ontani fogja 
magából a ruhákat. Az új munkások új lakoso-
kat, vásárlókat jelentenek, akik új házakat 
építtetnek, és új boltokba járnak vásárolni. 
Így fog igazán fejlődésnek indulni a város, 
ezt a polgármesternek is be kell látnia!



A farmertől a tudósig, emberek a szolgálatunkban
A játék 6 körig tart, és egy kör 3 fázisból áll, vagyis minden játékosnak 18 akciója 
van a játék során. Az akciók végrehajtása előtt mindenki választ egy személykártyát, 
amely mind egy-egy akció végrehajtásához ad segítséget. Gyorsan nézzük át ezeket, 
utána az akcióknál jobban megértjük használatukat:

 » Mérnök: Az építkezéseket olcsóbban lehet végrehajtani.
 » Ingatlanügynök: A játékosok a központi táblán területeket vásárolhatnak 

pénzért, majd a rajta lévő árjelzőket a tulajdonos nélküli területre moz-
gatják át, ezáltal az új területek egyre drágábbak lesznek. Ezekre az építési 
területekre lehet majd leépíteni a gyárakat, irodaházakat és felhőkarcoló-
kat, illetve itt tudunk búzát vetni. Az ingatlanügynökkel az árjelzőket lehet 
két építési terület között kicserélni, ezáltal olcsóbb lehet a kiszemelt terület 
megvásárlása.

 » Farmer: Nem csak építési területen, hanem a farmer kártyájára is lehet búzát 
vetni.

 » Művezető: Segítségével ipari megrendelés esetén több terméket kapunk. 
 » Iparmágnás: Az egyik legfontosabb karakter, mert a segítségével olyan gyá-

rat is magunk elé rakhatunk, amelyeknél még van szabad megrendelés. 
 » Molnár: Aki ezt választja, kap 2 búzát ingyen.
 » Tudós: Szintén fontos karakter, mert nem csak 1, hanem 2 találmánykártyát is 

meg lehet vele szerezni. 
 » Adóbehajtó: Két adószedésre ad lehetőséget. 
 » Vezérigazgató: A termékjelzőket fel lehet cserélni, azaz a megrendeléseket 

egyszerűbb teljesíteni. 
 » Polgármester: Speciális eset, mert ezt nem választja senki. Minden körben 

az kapja meg, akinek éppen a legkevesebb győzelmi pontja van. Akié a pol-
gármester, kap 1 pontot, ő lesz a kezdőjátékos, és választhat egy másik sze-
mélykártyát is. 

8+1 akció a városunk fejlődése érdekében
Minden fázisnál 1 kártyát választunk, és amíg fel nem használjuk azt, nálunk marad, azaz akárhány személy-
kártya lehet nálunk. Használat után vissza kell rakni őket, és a következő kör elején újból választhatóak lesz-
nek. A személykártya választása után jön az akciók végrehajtása. Mindenki egy akciót választhat az alábbiak 
közül:

 » Területvásárlás: Mindenki kap egy kezdőterületet, majd ennél az akciónál az ezzel szomszédos terü-
letekből lehet egyet megvásárolni kifizetve a területen lévő árjelzők összegét. A területeken 1 vagy 
2 építési terület van, amelyet épület építésére vagy búza elvetésére használhatunk. Itt segíthet az 
ingatlanügynök.

 » Épület építése: A házépítés 2 pénzbe kerül, és 1 pontot ér, de aztán fel lehet fejleszteni felhőkarco-
lóvá 3 pénzért, amely már 2 pontot ér. De építhetünk 3 pénzért irodaházat, amely 2 pontot ér, és 
ráadásul nem is kell külön építési terület hozzá. Itt segíthet a mérnök.

 » Gabonakereskedelem: Búzát vehetünk vagy adhatunk el a csűrökben jelzett árnak megfelelően. Itt a 
molnár segítségére számíthatunk.

 » Vetés: A megvásárolt búzát üres építési területre lehet elvetni, amely a kör végi aratásnál megduplá-
zódik. Ha már búza van, akkor egyből gondolhatjuk, hogy ezek kellenek majd a polgáraink etetésénél. 
Itt a farmer segíthet.
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 » Ipari megrendelés: A táblán lévő 3 gyár egyikére felhelyezett akciójelzőnk segítségével lényegében a 
megadott számú és színű nyersanyagot kapjuk meg, amit a termeléshez használhatunk. Itt a műve-
zető segítségét vehetjük igénybe.

 » Iparág telepítése: Ha az összes megrendelés teljesítve van egy gyárkártyán, akkor azt az a játékos, 
aki akciójelzőjét ráteszi az utolsó, dollárral jelölt mezőre, elviheti. Itt az iparmágnás segíthet, aki-
nek a segítségével nem kell megvárni, míg betelik az összes megrendelésmező. Meg kell jegyezni, 
hogy itt van a játék kiadásának legsúlyosabb hibája. A szabály szerint az, aki az utolsó megrendelést 
elviszi, kap még egy pénzt is a banktól, ezzel ösztönözve, hogy beteljenek a gyárak, mert így a kö-
vetkező játékos elviheti a gyárat, ami az egyik legfontosabb akció. Ehhez képest minden gyárkártyán 
az utolsó mező dollár jele azt sugallja, hogy az a játékos kap egy pénzt, aki elviszi a gyárat, holott 
ez nem így van. Vagyis a kártyán lévő jelzők ellentétesek a szabállyal, ezért is kellett a szerzőnek 
a BoardGameGeekre feltölteni egy gyakran ismételt kérdések ismertetőt, amelyben elmagyarázza, 
hogy aki az utolsó megrendeléshelyre rakja az akciójelzőjét, kap termeléskockát és pénzt is, és aki a 
pénzzel jelölt helyre rak, nem kap pénzt, de elviheti a gyárat. Amikor elvisszük a gyárkártyát, akkor 
leépíthetünk egy gyárépületet, ha van üres építési területünk, így kapva győzelmi pontokat.

 » Termelés: Az előttünk lévő gyárakhoz tudjuk a szükséges termékeket leszállítani, amelyekért pénzt és 
győzelmi pontokat kapunk. Itt a vezérigazgató segíthet.

 » Adószedés: Ezzel a játékos 1 dollárt kap. Itt az adóbehajtót használhatjuk.
 » Találmányok: Lehet játszani a találmányok nélkül is, de igazából ezekkel teljes a játék. Ilyenkor a já-

tékosok egy akciójelzőjüket a találmánykártyákon mozgatják, és ahol megállnak, elvehetik az egyik 
találmányt. A találmányok különböző előnyöket adnak, például drágábban adhatjuk el termékeinket, 
többet termelnek gyáraink, több búzát vehetünk el, plusz nyersanyagokat kapunk stb. Ráadásul, ha a 
kártyához tartozó gyárat sikerül megszereznünk, akkor plusz pontokat kapunk a játék végén. 

Minden fázis végén aratunk, azaz mindenki az elvetett búza után kap egy újabbat, majd a gyárak közül a 
legkisebb számú kikerül a játékból. Ezt követően mindenki beállítja a saját tábláján a polgárai számát. Ez a 
megépített házak, a meglévő búza és a megrendelések száma közül a legalacsonyabb értékkel egyenlő; majd 
mindenki ennyi győzelmi pontot kap. Ezt követően mindenki megeteti polgárait, ami nem okoz problémát, 
hiszen nem lehet kevesebb búzánk, mint ahány polgárunk van. Ha nem szeretnénk, hogy a következő körben 
a polgáraink száma (így a kapható győzelmi pontjaink száma) visszaessen, akkor a következő fázisban újra 
búzát kell szereznünk. 

6 kör, azaz 18 fázis után véget ér a játék, a legtöbb gyárral (illetve a rajtuk lévő összeadott értékkel) rendelkező 
játékos még kap 2 pontot, és így megkapjuk a végső pontszámot és a helyezéseket. A játékot 2-4 játékos játsz-
hatja, de 2 illetve 3 személynél az építési terület nagysága kisebb, illetve kevesebb gyár kerül be a játékba. 
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Az eurogamer lokálpatrióták
A játékban oda kell figyelni az egyenletes fejlődésre, mivel 
mindig a legkisebb teljesítményünk után kapunk győzelmi 
pontot, ugyanakkor az épületek száma korlátozott, ami ösztö-
nöz a minél korábbi építkezésre. A gyárkártyák leépítése na-
gyon fontos, ezért mindenki árgus szemmel nézi, ki teljesíti az 
utolsó megrendelést, vagy kinek jut az iparmágnás segítsége. 

A gyárkártyák jelölésének bosszantó hibát leszámítva a játék 
kivitelezése szép lett. Külön érdekesség, hogy a Kickstarteres 
kiadáshoz az épületeket nem sima fakockában kaptuk meg, 
hanem ablakokkal és ajtókkal felfestve. 

A játékot lehet találmánykártyák nélkül játszani, de úgy in-
kább csak bevezető játéknak jó, amellyel megismerjük a 
játék működését, mint az Agricolanál a kártyák nélküli já-
ték. Persze erős túlzás az Agricolahoz hasonlítani, mert az 
Urbanization nem egy korszakalkotó játék. Sok mindent be-
lezsúfoltak: vannak benne karakterkártyák, fejlesztéskártyák, 
épületek, termelés, vetés, aratás, etetés, adózás, de nincs 
benne semmi új mechanizmus. Egy korrektül összerakott da-
rab azok részére, akik az európai típusú játékokat kedvelik.

maat
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