
Sokszor jutunk beszélgetések során oda, hogy ez 
meg az a játék alapmű, és azzal kell kezdeni társas-
játékos „utazásunkat”. Vajon mi, illetve ki határozza 
meg, hogy egy játék ebbe a kategóriába esik, vagy az 
így megnevezett játékot csak az nevezi alapnak, aki 
ajánlja? Akinek a Spiel des Jahres (SdJ) sorozatunk 
következő darabjáról nem az jut az eszébe, hogy 
alapmű, az valószínűleg nem játszott még vele. A 
szerző, Klaus Tauber sokadik játéka, és sorban a ne-
gyedik SdJ díjat elnyerő remekműve, a társasjátékos 
rekordok egyik csúcstartója nem más, mint a Catan 
telepesei. A játék pontosan 20 éve született, 1995-
ben, és szinte vitathatatlanul nyerte el a legrango-
sabbnak számító díjat, és azóta még sok másikat is.  
Néhány a sok díj közül:

 » 1995 Deutscher Spiele Preis Winner
 » 1995 Essener Feder Winner
 » 1995 Meeples' Choice Award Winner
 » 1996 Origins Awards Winner, Best Fantasy 

or Science Fiction Board Game
 » 2004 Hra roku Winner
 » 2005 Gra Roku Winner
 » 2008 BoardGamer.ru Recommendation
 » 2011 Ludo Award Winner
 » 2012 JoTa — Best Game Released in Brazil (Critic Award)
 » Games Magazine Hall of Fame Inductee

A játék megélt számtalan ráncfelvarrást és változást a kinézetében, amiket az aláb-
bi sorokban bemutatok. Idős kora ellenére még mindig ugyanolyan élményt nyújt, 
mint megjelenésekor.

Felkészülni, vigyázz, kész, Catan!
Már korábban, mikor kezdett látszani, hogy közele-
dik a cikksorozatban a Catan telepesei, felkerestem 
a játék hazai forgalmazóját, hogy beszélgessek vele 
arról, hogy miért érdemes erről a játékról cikket írni. 
Miért jó vagy nem jó a röviden csak Catannak hívott 
alapjáték, és ha írunk róla, mi lenne az, amit feltétle-
nül érdemes közölni? Sokat beszélgettünk a játékról 
és annak minden pozitív, illetve negatív szegmensé-
ről, és arra jutottunk, hogy erről a játékról nagyon 
sokat lehet beszélni, és kell is, mivel még mindig 
megállja a helyét bármelyik társasjátékpolcon. Igaz, 
a játéknak több változata is napvilágot látott már − a 
játék mechanikáját a legutolsó verzió alapján próbá-
lom bemutatni.
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Innováció
Talán a legszembetűnőbb jellemzője a játéknak az, 
hogy amikor megjelent, sok olyan elemet tartalma-
zott, amiket azelőtt egyben és némelyiket külön sem 
láthattunk társasjátékokban. Vegyük sorra az eleme-
ket, és rögtön ragadjuk meg a kockákat, amiket ugyan-
úgy kell eldobni, és leolvasni is az értéküket, mint bár-
melyik másik kockát, csak éppen nem arra használjuk, 
hogy annyit lépjünk, amennyit dobtunk, hanem a hoz-
zá tartozó tájlapkákat aktiváljuk. A tájlapkákra a játék 
elején számokkal ellátott jelölőket helyezünk, melyek 
megegyeznek a dobókockák által kidobható összegek-
kel. Ez a mechanizmus is egyedülálló volt anno, és ezt 
csak tovább színesítette a moduláris tábla, ami 4 kü-
lönböző tájegységet ábrázoló, hatszögletű lapkákból 
állítható össze. A lapkák véletlenszerű elrendezése ré-

vén és a rájuk helyezendő számkorongok szintén véletlenszerű elhelyezésével érjük el, hogy ritkán találkozunk 
ugyanazzal a kezdőfelállással. A terepeknek fontos szerepük van, mivel az ezen található nyersanyagokat kell 
gyűjtögetnünk, amik segítségével építeni, szépíteni tudjuk birodalmunkat. 

A kereskedés mint fogalom ebben a játékban jelent meg először eb-
ben a formában. Joggal mondhatná az olvasó, hogy a Monopoly vagy 
az összes klónja is valami efféle kereskedésről szól, és rá is vágnám, 
hogy valóban − de mégsem. Itt nincs pénz, hanem a dobásoknak kö-
szönhetően megszerzett nyersanyagokat, amik egyébként kártyák, 
bizonyos arányban beszolgáltatva különböző javakra tudjuk váltani. 
Ezek lehetnek utak, települések, városok, fejlesztések. Továbbá le-
hetőség van arra is, hogy a megszerzett nyersanyagokat 4:1 arány-
ban becseréljük. A tábla szélén lévő kikötők birtokosai 3:1, illetve 2:1 
arányban is tudnak cserélni. Végül a játékosok egymás között is cse-
re-berélhetnek. Ezek a lehetőségek a kereskedést, mint választható 
opciót egy újabb dimenzióba emelték. 

A terjeszkedéssel együtt járó fejlődés is új modul a játékban. A játék elején két településsel és a belőlük kiin-
duló 1-1 útszakasszal kezdünk. Építjük útjainkat és az újabb településeket, illetve a településeinket városokká 
alakítjuk át, és így a további területek nyersanyagait is meg tudjuk szerezni. Egy jól elhelyezett településsel 
vagy várossal akár 3 különböző értéknek megfelelő különböző nyersanyagot is bezsebelhetünk, és ha a ter-
jeszkedésünk során a 11 lehetséges dobásértékből legalább 8-at uralunk, akkor nagy valószínűséggel minden 
dobásnál szerzünk valamit. 

Ami szintén újnak számít, hogy nem csak akkor kapunk valamit, amikor a saját körünk van, hanem minden 
játékos körében szerzünk nyersanyagokat, amiket saját körünkben használhatunk fel. Minden dobásnál min-
den játékos megkapja a dobás értékéhez tartozó nyersanyagot abban az esetben, ha van az érintett lapkával 
szomszédosan lehelyezett települése vagy városa. Amikor mi jövünk, dobunk, begyűjtünk, építkezünk, keres-
kedünk, ami megint új elemnek mondható, mivel korábban a játékosok egy dolgot csinálhattak saját körük-
ben és jobb esetben több lehetőség közül választhattak. A Catanban nincs meghatározva az akciók száma; 

annyit építünk, amennyit csak tudunk, és annyi kár-
tyát szerzünk, amennyi jólesik – persze csak ha nem 
félünk elveszíteni kártyáink felét 7-es dobás esetén. 
Így a játék lendületes, ritkán fordul elő, hogy egy já-
tékos beragad. 

Habár a játékok során előfordult, hogy a dobásoknak 
köszönhetően valakinek körökön át nem volt lehe-
tősége építeni, de mint minden hasonló játékban, a 
szerencse itt is forgandó, így egy vesztesnek látszó 
széria simán lehet győztes menet. A háromféle fej-
lesztés megvásárlása további nyersanyagokhoz vagy 
olcsóbb utakhoz juttathat minket. A lovagkártyák-
kal lovagi hatalmunkat fejleszthetjük extra győzelmi 
pontokért. Aztán ott van a rabló, akit minden alka-
lommal, amikor 7-est dob valaki, át kell helyezni egy 
másik területre, és az ott szerezhető nyersanyagtól 
megfoszthatjuk annak birtokosait. 
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Ami jó, az jó
A Catanban elsősorban az a jó, hogy az újrajátszha-
tósági mutatója igen magas, így a sokadik játék sem 
lesz ugyanolyan, mint az előzőek. Lehet egymással 
is kereskedni, és ha jó a meggyőző képességünk, ak-
kor ez sokat hozhat a konyhára. Parázs viták mennek 
a játék alatt, hogy kivel is cseréljen az aktuális játé-
kos. Az is előfordulhat, hogy rálicitálunk egy koráb-
bi ajánlatra csak azért, hogy ne az a játékos legyen 
a cserepartner. Aztán lehet úgy is kereskedni, hogy 
felöltjük pókerarcunkat, és fapofával, olyan „na, jól 
van, cserélek veled, lásd, kivel van dolgod, habár 
nekem az nem is kell” kifejezéssel megyünk bele a 
cserébe, és közben belül jót kuncogunk a zsákmány 
megszerzésének egyszerűségén. A csere azért is 
jó, mert ilyenkor akár 1:1 arányban tudunk nyers-
anyaghoz jutni, ami főként akkor jó, ha egy bizonyos 
nyersanyag lelőhelyéhez sehogyan sem tudunk a kö-
zelébe férkőzni. A fejlesztéskártyák is tudják segíteni 
előmenetelünket, ezért érdemes azokat is begyűj-
teni, amikor van rá lehetőség és persze elegendő 
fizetőeszközünk.

És ami nem?
Mint minden játéknak, a Catannak is vannak gyenge pontjai, ez pedig a kockadobásból eredő 
nagymértékű szerencse. A dobások gyakoriságának ténye ügyesen bele van építve a játékba. 
Értem ez alatt azt, hogy a ritkán előforduló 2-es és 12-es, valamint a rablót moz-
gató 7-es csak 1-1 helyet kapott a játéktéren, míg a többi értékből 2-2 db van 
elszórva a játéktéren. Ennek ellenére is előfordulhat, hogy egymás után dobál-
juk a ritka előfordulású összegeket, 2-t, 3-at, 11-et, 12-t, amik megkönnyíthetik 
tulajdonosaik életét a játék alatt. Ennek ellenkezője is előfordulhat, és játékaink 
során elő is fordult, így igazolta saját magát a játék, miszerint a szerencse nem 
árt, ha mellettünk van, ha győzni akarunk. 

Több út a győzelem felé
A játékot több módon is meg lehet nyerni. A legkézenfek-
vőbb, ha gyorsan építünk, és gyorsan elérjük a 10 pontot, ami 
a játék végének és a győzelemnek is a kritériuma. Építéskor 
ügyelni kell arra, hogy utat csak úgy építhetünk, hogy a saját 
színünkkel épített útnak a folytatása legyen, és minimum két 
útnak kell lennie két falu vagy város között. Érdemes minél 
gyorsabban felfejleszteni falvainkat várossá, mivel azok két-
szer annyi, azaz 2 pontot érnek, és ráadásul nyersanyag- be-
szerzéskor duplán termelnek, ami igen hasznos tud lenni. A 
másik irány, ha kényelmesen terjeszkedünk, építjük az olcsó 
utakat, és megszerezzük a leghosszabb út bónusz kártyáját, 
ami 2 pontot ad a játék végén, mellé begyűjtünk egy nagy 
rakás fejlesztéskártyát, amin lehetőleg sok pont szerepel; de 
az is segít, ha a legtöbb lovagunk van, hiszen ez is 2 bónusz 
pontot eredményez. A fejlesztések vásárlásánál könnyen jut-
hatunk pontot adó lapokhoz is, így a lapokból és az útból 5-6 
pontot tudunk bezsebelni a kezdeti két falu 2 pontja mel-
lé, a maradék 2-t meg összesöprögetjük szép kényelmesen, 
városok építése nélkül. Aztán az is nyerő lehet, ha elszige-
telünk olyan nyersanyagokat a többi játékostól, amik nélkül 
nem tudnak boldogulni, és magas áron eladjuk nekik azokat 
csere során, ezzel lassítva terjeszkedésüket. Ehhez még az 
is jól jöhet, ha megszerzünk egy olyan kikötőt, ahol a nyers-
anyagot 2:1 arányban tudjuk váltani. Ezek a legáltalánosabb 
tapasztalataim, de természetesen az egyre több játék során 
újabb taktikákat lehet kidolgozni.
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20 év az 20 év
A játék 20 éves, és a fénye semmit nem kopott. Az első kiadásokban 
faelemeket kell a táblára helyezni, és a hatszögletű elemeket nem 
veszi körül keret. A kikötőket a 18 tengerlapka némelyikén találjuk, 
amikkel körül kell építeni a játékteret. Aztán megérkezett az új kia-
dás, aminek már szépen kidolgozott műanyag elemei vannak, a táb-
lát pedig egy keret veszi körül. A keret fontossága vitathatatlan, mi-
vel összetartja a tábla elemeit, és a játéktér nem csúszik szét a partik 
alatt. Sokan nemtetszésüket fejezték ki a fa alkatrészek műanyagra 
cserélése miatt, így például jómagam is, míg nem láttam az új ki-
adást. Miután volt szerencsém játszani az új verzióval, megértettem 
a váltást. A műanyagból megformált elemek jobban illenek a játék-
hoz, mint a fakockák. Azt is el tudom képzelni, hogy kifesti valaki a 
játék elemeit, ezzel színesítve azt. 

A Catanból versenyeket rendeznek, és sorra jelennek meg a kiegészítők, amik 
további lehetőségeket biztosítanak a játékhoz. Számtalan nyelvre fordították 
már le, és sokféle megjelenést élt meg eddig, népszerűsége cseppet sem  
kopott meg az évtizedek során. Sok emberrel találkoztam, akik hajlamosak 
arra, hogy leminősítsék a Catant, pedig biztos vagyok benne, hogy a játék  
sokuknak okozott kellemes pillanatokat. Amikor kiosztottuk a cikkeket, 
örömmel vállaltam a cikk megírását, és amikor otthon jeleztem, hogy a 
Catanról fogok írni, és játszani kéne vele, mindenki 
könnyen beleegyezett. Én is bármikor igent mondok, 
ha valaki megkérdi, játszunk-e vele, mivel 20 év után is 
egy szórakozató játéknak tartom a maga gyenge „lánc-
szemeivel” együtt.

Remélem, mindazoknak, akik ismerték, felkavar-
tam az emlékek tengerének alján szunnyadó Catan-
törmeléket, és azoknak, akik még nem találkoztak vele 
szemtől szemben, kedvet csináltam ezzel a kis írással.

Jó játékot!

drcsaba
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