
Azt hiszem, az valahol nem igazságos, hogy én írom a Catan Juniorról szóló cikket. Leginkább azért nem, 
mert a JEM magazin 12., évfordulós számában a magazint szerkesztők és írók rövid önéletrajzai között 
már töredelmesen bevallottam, hogy nekem bizony kimaradt a többiek számára oly elmaradhatatlan és 
legendás Catan-korszak (meg a Carcassonne-korszak is, de az most nem fontos). Viszont mivel gyakorló 
apa vagyok, mégis megtalálnak a gyerekjátékok és családi játékok, amikről így én (is) szoktam írogatni a 
lap hasábjain.

Ami változott és ami nem
Ez a játék természetesen és letagadhatatlanul a 
Catanból nőtt ki, annak alapján készült, azt fejleszti 
tovább a kisebbek számára. Ez – gondolom – nem 
hat a megrázkódtatás erejével, az viszont talán érde-
kes, hogy mik azok az apró különbségek, amikkel a 
játék egyszerűbb, gyorsabb és gyerekek számára él-
vezetesebb lett a nagy ős szabályaihoz képest. 

A Catan szabályait – ha nem gond – nem ismertet-
ném részletesen, mivel azt hiszem, hogy ha van já-
ték, aminek ismeretét adottnak és széleskörűnek 
lehet előfeltételezni, akkor ez az. Talán nem vélet-
len, hogy Essenben, a Spiel 2014 kiállításon a játék 
“szerényen” csak úgy hirdette magát a 4 méterszer 
6 méteres molinóján, hogy The Game (azaz A Játék). 

Annyit azért írjunk le, hogy mi a játék fő mechaniz-
musa és lényege. Egy moduláris (elemekből össze-
rakható, tehát variálható) táblán számozott hatszögű 
mezők szerepelnek. A játékosok kockával dobnak, 
és a dobott számnak megfelelő mező által termelt 
különböző erőforrásokból részesülnek, ha a mező-
vel határos pontokban településsel rendelkeznek. 
Települést építeni, a településeket összekötő utakat 
építeni, illetve bónuszkártyákat felhúzni a játékos 
által birtokolt erőforrások megadott kombinációjá-
nak befizetésével lehet. A játékban lehetőség van az 
erőforrások közös készletből történő cseréjére és az 
egymás közti kereskedésre is. Szerepel még a játék-
ban egy rablófigura, mely egyfelől egy adott mező-
re helyezve lezárja azt, aminek következtében az a 
mező nem termel erőforrást; másfelől az így érintett 
mezővel határos településeket birtokló játékosok 
további hátrányt szenvednek, erőforrást veszítenek. 
Az nyer, aki előbb ér el egy megadott pontszámot. 
Pontok járnak a megépített településekért és egyfaj-
ta bónuszkártyából a legtöbb birtoklásáért.

Megjegyzem, nem csak hogy szakavatott ismerője, de azon néhány parti után nagy rajongója sem vagyok az 
alapjátéknak, viszont a Junior kifejezetten tetszett; talán pont azért, mert itt sikerült kiküszöbölni egy-két 
olyan – számomra mai fejjel már hibának tűnő – jellemzőt, ami egyébként sem illene egy gyerekjátékba.
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A tábla
Elsőként is a tábla: a nagy változás, hogy nem moduláris, tehát mindig ugyanazon a terepen játszunk. Viszont 
a táblának két oldala van, attól függően, hogy hány játékos játszik. Egyébként nagyrészt változatlan, de mégis 
van pár apró módosítás:

 » Nincsenek kikötők és kívülről beszerezhető áruk, tehát min-
dent vagy a kockadobás által szolgáltatott erőforrásokból, 
vagy egy új mechanizmuson keresztül, a piacról lehet 
beszerezni.

 » Előre rögzített kezdőpontok vannak az egyes szí-
nes kalóztanyák (mi csak várnak hívtuk) és hajók 
számára.

 » A középső mezőn egy szaggatott vonallal jelölt üres hely van an-
nak a játékosnak a számára, akinél aktuálisan a legtöbb papagájos bó-
nuszlapka van, és ide ez a személy ingyen építhet egy kalóztanyát (innentől 
csak azért is azt fogom írni, hogy várat). Ezt a bónuszvárat azonnal el kell távolítani, 
amint valaki másnak azonos számú bónuszlapkája van, amit persze mindenki maga előtt 
tart lerakva.

A tematika
Szegény kalózos témakör! Ha annyi győzelmi pontom 
lenne Stone Age-ben, ahány játékot erre a zsánerre 
ráhúztak, akkor én lennék a világbajnok. De nem baj, 
a papír mindent elbír, legyen hát megint egy kalózos 
játék, ahol utak helyett hajók, házak helyett várak, 
rabló helyett Kalóz Galamb, bónuszlapka helyett 
kalózpapagájos lapka van. Persze abszolút érthető 
a dolog: a gyerekek számára ez a téma nem szűnő 
érdeklődést okoz, így miért maradna ki belőle épp 
a Catan.

A mechanika
Ez persze nem változott, hiszen a nagy elődhöz csak úgy maradhat méltó egy kiegészítő vagy klón, ha megőrzi 
a “kockával dobunk, a számnak megfelelő erőforrásból pedig az részesül, aki az adott mező mellett házzal/
várral rendelkezik” szentírásszerű szabályát. Nincs ez máshogy itt sem, és érthető, hogy nem nyúltak ehhez 
a sokak által ismert és szeretett, még többek által egyedüliként ismert mechanikához. Anno, 1995-ben ez 
bizony újdonság volt, és úgy tűnik, még ma is simán eldöcög vele egy új játék is.

Az erőforrások
Kalózos téma, délszaki 
hangulat, tehát az erőfor-
rások sem lehetnek csak 
a megszokott kontinen-
tálisak. Van itt is persze 
birka és fa, de megjelenik 
az arany, a kard, és az an-
anász! Ezek adott kom-
binációjából lehet hajót 

lerakni, várat építeni vagy papagájos lapkát felhúzni. 
Ez utóbbi lapkák változatos bónuszokat adnak: ingyen 
építhetünk hajót vagy várat, esetleg átmozgathatjuk 
a Kalóz Galambot, vagy éppen adott erőforrásokat 
kapunk.

És mi változott még?
2 helyett csak 1 kockával dobunk, ez igen lényeges. 
Nincs jutalomkártya, helyette bejött az, hogy ingyen 
építhet a tábla közepére egy várat az, akinél a legtöbb 
papagájos lapka van (nincs bónuszpontkártya sem). 
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Kiadások
A jelen ismertető a Piatnik kiadásában 2014-ben 
megjelent játék alapján készült, amelynek szabá-
lya nem mindenben azonos az interneten elér-
hető szabállyal, mely a játék egy korábbi, szintén 
Piatnikos kiadásához tartozik. A korábbi verzió 
még közelebb áll a Catan eredeti szabályaihoz. Ez 
utóbbi annyiban hasonlít jobban az eredeti játék-
hoz – és természetesen annyiban tér el a fentebb 
bemutatott, 2014-es játékváltozattól, hogy a rabló 
(itt kalózszellem a neve) nem ad 2 erőforrást ar-
ról a mezőről, ahová áthelyezték; továbbá lehe-
tőség van a játékos egymás közti cseréjére; végül 
vannak kikötők, ahol szintén lehet árut cserélni, 
természetesen a közös készletből történő cserénél 
kedvezményesebb cserearánnyal. Még néhány 
apró eltérés van a két kiadás között, így pl. az erő-
források közül az arany és ananász helyett kincsesz-
sák és rum van, illetve kicsit már a tábla arculata, 
de ezek csak apró különbségek, így a játékélmény 
mindegyik verzióval garantáltan ugyanaz.



Kikerült a játékból a rabló mechanizmusa, így nem vehetünk 
el erőforrást attól, akinek az épülete mellé leraktuk azt (itt 
Kalóz Galambot). Viszont ahová letesszük, onnan rögtön két 
erőforrást megkapunk, valamint a továbbiakban ez is blok-
kolja azt az adott mezőt.

Megszűnt, hogy két épület nem lehet egymással szomszé-
dos, de maradt az, hogy két azonos színű épület között kell 
egy összeköttetés, itt éppen egy hajó.

Bevezetésre került a piac (ez egy külön sáv a tábla szélén, 
ahová 5 erőforrás fér), ahol 1:1 arányban válthatjuk be erő-
forrásainkat (bármit bármire), míg a közös készletből bevál-
tásra ez az arány 2:1. Viszont megszűnt az egymás közti keres-
kedés az erőforrásokkal. Végül, mivel 
nincsenek kikötők, értelemszerűen 
megszűnt az ottani kereskedés le-
hetősége is.

Nincsen pontozás, így a játék sem akkor ér véget, amikor valaki eléri vagy meg-
haladja a 10 pontot. A játék vége akkor következik be (és egyúttal jelöli ki az 
abszolút győztest), ha valaki le tudja építeni a 7. várát is.

Véleményem szerint
Szerintem ez a játék kifejezetten gyerekbarát és gyors 
lett, a szabályok változtatásával és a tematika beho-
zásával sikerült egy olyan vérfrissítést végrehajta-
ni a Catanon, amivel a kicsik is rajongókká tehetők. 
Szerintem a sok részletszabály változtatása pörgőseb-
bé teszi a játékot, bár ezáltal az interakciók is csökken-
tek, és mindenki eléggé maga elé bámulva figyeli az 
erőforrásokat és a kockadobás eredményét. Viszont 
a kiszúrás lehetősége egy kicsit finomodott, már nem 
olyan direktben hat a másik játékosra, sőt, kifejezetten 
ösztönöz a játék a „rabló” mozgatására. 

Mi úgy vettük észre, hogy érdemes a bónuszlapkák-
ra rámenni, mert annyi előnyt adnak (pl. ingyen vár 
építése), hogy csak azokkal, akár szinte a normál épí-
tés hanyagolásával is meg lehet nyerni a játékot, nem 
beszélve a megint csak a játék végét siettető plusz bó-
nuszról, a középre lerakható várról.

drkiss
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