
A 2001-es Spiel des Jahres győztes Carcassonne-ról a JEM magazin 18. számában írtunk. Aki felületesen 
ismeri a játékot, joggal kérdezheti, hogy milyen trükkök lehetnek ebben a játékban, pedig nem példa nél-
küli, hogy egy alapvetően családi játékról írjunk tippeket. De ami még fontosabb, hogy minden évben ren-
deznek Carcassonne világbajnokságot, és nem véletlenül szerepel már évek óta a Társasjátékos Olympián 
is mint versenyszám. Ez annak a jele, hogy ennek a játéknak komoly mélysége van. 

A játék szabályai nagyon egyszerűek: a soron lévő já-
tékos húz egy lapkát, és azt az építési szabályoknak 
megfelelően elhelyezi az asztalra az addig letett töb-
bi lapka mellé úgy, hogy vár a vár mellé, út az út mel-
lé, mező a mező mellé kerüljön. Ezután eldöntheti, 
hogy lehelyezi-e egyik követőjét: mint lovagot a vár-
ba, útonállót az útra, szerzetest a katedrálisra vagy 
parasztot a mezőre. Egy várnak, útnak, mezőnek vagy 
kolostornak csak egy gazdája lehet! Pontosabban ez 
később változhat, és itt jön szóba az igazi taktika. 

A játék játszható könnyedebb, családi módon, illetve 
egymást támadó módon is, így akár vízválasztó le-
het, hogy ezt követően a játékosok inkább a könnye-
debb, családi vonalon vagy az összetettebb, stratégi-
ai, harci vonalon indulnak el a társasjátékok világát 
felfedezni.

Mi a játékot az akkor még 8 éves lányommal együtt ismertük meg, így nálunk alapvetően a békés egymás 
mellett építés zajlott, vagyis a játék könnyed családi verzióját játszottuk. Így nincs igazi mélység a játékban, 
mert alapvetően attól függ, hogy ki milyen lapkát tud felhúzni. Persze a lapkafelhúzás szerencserésze a ko-
molyabb verzióban is jelentősen befolyásolhatja a játékot, de ott már a lehelyezésen van nagyobb hangsúly. 

A komolyabb verzióban előkerül a kakukkfió-
ka-effektus, azaz hogy hogyan tudunk beköltözni a 
másik építményébe, így kényszerítve az ellenfelün-
ket az adott létesítményért kapott pontok megosz-
tására. A lapkák alapján beszélhetünk várról, útról, 
kolostorról és mezőről. A beköltözés elsősorban a 
váraknál kerül szóba. Egy nagy vár – főleg ha pajzsok 
vannak benne – sok pontot hozhat. Éppen ezért a 
nagy várak mindig célpontokká válnak. Ezért célsze-
rű kisebb várakat építeni (3-4 lapkából állókat), mert 
oda nehezebb beköltözni, hamarabb befejezhető, és 
a bábuink jobban pörögnek, újból bevethetjük őket. 
Ha látjuk, hogy egy ellenfelünk megpróbál beköltöz-
ni, akkor célszerű egy újabb embert bekapcsolni a 
várunkba, különben csak reménykedhetünk, hogy 
sikerül hamarabb befejeznünk a várat, mint hogy az 
ellenfelünk becsatlakozna hozzánk. 

! Figyelem! 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.
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Hosszabb utakhoz is be lehet csatlakozni, de ez rit-
kább eset, mert egy útért nem jár annyi pont, mint 
a várért, másrészt nagyon sok lapka van, amelyik le 
tudja zárni az utat. A kolostorba nem lehet beköltöz-
ni. A mezőre való költözésnél főleg az időzítés fontos. 
Ha túl korán költözünk be, akkor egy emberünket le-
foglaljuk, ha pedig túl későn, akkor a jobb területek 
már foglaltak lehetnek, és küzdenünk kell értük. Ha 
egy ellenfelünknek sikerült beköltöznie, vagy közel 
áll hozzá, akkor célszerű a várnál leírtakat alkalmaz-
ni, azaz egy újabb figuránkat földművesként a mező-
re küldeni, és összekapcsolni a területeket, hiszen az 
itt lévő várakért lévő pontok eldönthetik egy szoro-
sabb mérkőzés végeredményét. 

Persze mindezt alapvetően befolyásolja, hogy milyen 
lapkákat húzunk, hiszen ha nem jön a vár, hanem 
mindig csak utak, akkor kevés az esélyünk a győze-
lemre. Profibb játékosok fejből tudják a Carcassonne 
lapkáinak összetételét, legalábbis az alapjátékét. Így 
tudják a játék vége felé, hogy még milyen lapkák vár-
hatóak, amelyek esetleg alkalmasak lehetnek egy 
megkezdett vár befejezéséhez. 

A Carcassonne-nak nem csak egy családi és egy ha-
ladó verziója van, hanem van egy elég speciális já-
tékmódja is. Teljesen szabályos, bár nem túl szép já-
ték. Ez pedig arról szól, hogy a játék elején egyáltalán 
nem helyezünk fel bábut az általunk lehelyezett lap-
kákra. A játék elején a lapkák lehelyezésének ugyanis 
egyetlen célja az ellenfél blokkolása. Azaz ha egy várat kezd építeni, akkor olyan lapkát kell mellé rakni, amely 
megakadályozza, hogy be tudja fejezni, vagy legalábbis jelentősen megnehezíti. Például a várának nyitott 
része felé egy utat helyezünk el. A kolostornál is könnyen le lehet rakni olyan lapkát, amellyel jelentősen 
nehezítjük a befejezést. Ha sikerül 2-3 emberét így „beragasztani”, mi csak akkor kezdjük lepakolni a saját 
embereinket. Ez a 2-3 emberelőny elég lehet a győzelemhez. Jellemzően az ilyen játékoknál a győztesnek is 
kevés pontja van, hiszen nem az építkezés, hanem a másik rombolása a cél. Én nem szeretem ezt a játékmó-
dot, nem is alkalmazom, velem szemben viszont már alkalmazták, ebből tudom, hogy ez hatékony tud lenni. 

Ennek ellenére az én számomra a Carcassonne megmarad könnyed családi játéknak, ahol a saját területem 
építése a fontos, bár tudom, hogy ezzel egy komoly játékos ellen – például egy versenyen – esélyem sem 
lenne.

maat
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