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Függelék
A függelék a következő 10 részből áll:

1. Agricola gyorsbemutató
2. Hatékony feltöltés
3. Nagy fejlesztések
4. Mesterségek és kis fejlesztések
5. Fogalmak és kifejezések

1. Agricola gyorsbemutató

Az Agricola első kiadásakor minden nap tanítanom kellett volna a szabályait. Számítógépes játékokból kiindulva, előálltam 
egy moziélményre hasonlító magyarázati módszerrel. „Képzeld el, hogy egy számítógépes játékot játszol, amiben egy 
gazdaságot kell felépítened, de nincsen semmi más támpontod, csak amit magad előtt látsz! Ez fa, ez pedig agyag stb. Sorban 
mindenki elhelyezi egy emberét, és végrehajt vele egy akciót. Próbáld ki a játékot, és menet közben elmagyarázom, miről 
is szól! Van benne házépítés, földművelés, állattenyésztés és a családodat meg is kell etetni. A végén majdnem mindenért 
pontokat kapsz majd, amit később részletesen elmondok. A használaton kívüli mezőkért mínuszpontokat fogsz kapni, ezért 
próbálj meg olyan sok dolgot építeni a birtokodon, amennyit csak lehetséges.” Ezzel a gyors bemutatással az emberek perceken 
belül elkezdhetnek játszani. A módszer arra ösztönzi őket, hogy menet közben fedezzék fel a játékot. Másfél óra múlva, a 
játékbemutató véget ér, beleértve az előkészületeket és a magyarázatot. Ha gyermekekkel játszol, azt javaslom, jelölj meg 3 
akciómezőt, hogy abból válasszanak! Tedd a játékhoz adott javaslatjelölőket ezekre a mezőkre!

Kezdő változat kézben tartott lapok nélkül

Hagyd el a kártyákat az első játékban, ha azt szeretnéd, hogy az emberek, a lapok 
nézegetése helyett, a segítőre és a játékra figyeljenek!  
Amennyiben tényleg elhagyod a kártyákat, akkor a „Találkozóhely” akciómezőt alakítsd 
át gyűjtőhellyé, amely körönként 1 étellel bővül. 
Továbbá, és különösen a négyfős partikban, tedd a tábla mellé a „Másodállás” akciómezőt, mert a kenyérsütés sokkal 
fontosabbá válik a kártyák nélkül játszott játékban. 

Másodállás: ②/ ③/ ④ személyes változat: „Istállóépítés és/vagy Kenyérsütés”.
Építs pontosan 1 istállót (lásd a szabály 8. oldalán), 1 fát fizetve érte! Ezen kívül, vagy helyette, süthetsz kenyeret 
(lásd a szabály 10. oldalán), vagyis, ha van sütőalkalmatosságod, akkor a gabonákat darabonként legalább 2 ételre 
cserélheted. A fejlesztésed határozza meg, hogy ténylegesen hány ételt kapsz érte.

2. Hatékony feltöltés

Néhányan azt a módszert alkalmazzák, hogy feltöltéskor az új árucikkeket először a szöveges részekre 
helyezik. Csak akkor teszik őket a már ott található árucikkek közé, amikor már az összes akciómező fel 
lett töltve.  
Így az összes játékos részt vehet a feltöltésben, a többszörös vagy hiányos feltöltés kockázata nélkül.
Ráadásul senkinek nem kell tétlenül „várnia“, míg a rutinosabb játékosok feltöltik a táblát.  

 Egy másik lehetőség, hogy csak 2 vagy 3 ember végzi a feltöltést, kijelölve mindenkinek a 
felelősségi körét.

 Amikor új játékosokkal játszol, célszerű lehet a nem gyűjtőhelyekre, mint például a 
„Gabonamagok” és az „Építőanyagvásár”, is felhelyezni az árucikkeket, noha ezek a 
helyek mindig ugyanazt a mennyiséget biztosítják. 

6. Akciómezők
7. Változatok
8. Játéksorozatok
9. Köszönetnyilvánítás

10. Részletesen a pontozásról

A „Gabonamagok” által adott 1 
gabonát is felteheted az akció-
mezőre. Győződj meg róla, hogy 
nem került oda egy második 
gabona, amíg az elsőt el nem 
vitte valaki!

Birkavásár
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3. Nagy fejlesztések
Létezik egy kiszolgáló tábla a nagy fejlesztések számára. Mind a 10 fejlesztéslapnak megvan a maga helye a táblán. Tedd a nagy 
fejlesztéseket a nekik szánt helyekre! A játék során bármelyik játékos megépítheti őket. Amikor a „Nagy fejlesztés” akciót választod, 
fizesd ki a fejlesztés árát, és tedd a lapot magad elé!
Tűzrakóhelyek és Tűzhelyek: Tűzrakóhelyből és Tűzhelyből is kettő van. Egy játékos, ha szeretné, megépítheti akár mindkét 
Tűzrakóhelyet vagy mindkét Tűzhelyet. A két Tűzrakóhely csak az árában tér el egymástól. Az olcsóbb 2 
agyagba, a másik 3 agyagba kerül. A két Tűzhely szintén a költségében különbözik. Az olcsóbbért 4 agyagot 
kell fizetni, a másikért 5-öt. Agyagot lehet spórolni, mivel elcserélheted a korábban épített Tűzrakóhelyet egy 
Tűzhelyre, a „Nagy vagy kis fejlesztés” akciómező használatakor.
Ha lecseréled a Tűzrakóhelyet, tedd vissza a táblára, és vedd el helyette a Tűzhelyet! A visszatett Tűzrakóhely újra 
megépíthető. A Tűzrakóhelyek és Tűzhelyek 1 pontot érnek. Ha van Tűzrakóhelyed vagy Tűzhelyed, akkor több 
ételre cserélheted be a zöldségeket, és állatokat is vághatsz, hogy ételhez juss (hogy melyikért mennyi ételt kapsz, 
a kártyán találod). Ezen felül kenyeret is süthetsz velük (lásd a szabály 10. oldalán). Összehasonlítva, a birkán 
kívül a Tűzhely mindenért eggyel több ételt ad.
Az Agyagkemence és a Kőkemence hatékony eszközök a kenyérsütéshez. Költségük 3 agyag és 1 kő, illetve 
1 agyag és 3 kő, sorrendben 2 és 3 pontot érnek. Ha felépíted valamelyiket, azonnal végrehajthatsz egy „Kenyérsütés” akciót is. 
Sütésenként az Agyagkemencével 1 gabonát cserélhetsz 5 ételre, míg a Kőkemencével legfeljebb 2 gabonát darabonként 4 ételre.
Az Asztalosműhely, a Fazekasműhely és a Kosárfonó műhely másképpen hasznosítják a fát, az agyagot és a nádat. Aratáskor 
legfeljebb 1 megfelelő építőanyagot 2 (Asztalosműhely és Fazekasműhely) vagy 3 (Kosárfonó műhely) ételre cserélhetsz. Ezek a 
kézműves műhelyek 2 kőbe és a hozzájuk kapcsolódó 2 fába, 2 agyagba vagy 2 nádba kerülnek. Mindegyik 2 pontot ér a játék végén, 
és 3 pluszpontot hozhatnak a hozzájuk illő, megmaradt építőanyagokért. A pontos számokat a kártyákon találod. Mivel az általuk adott 
pluszpontokért az építőanyagokat nem kell beadnod, ezért ezek az árucikkek döntetlen esetén is számítanak (lásd a szabály 12. oldalát).
A Kút 1-1 ételt biztosít a következő 5 körben. Ha a Kút felépítésekor már kevesebb, mint 5 kör van hátra, akkor csak annyi ételt 
kapsz, ahány kör még ténylegesen hátravan. Tedd az ételeket a következő 5 körkártya helyére, és az adott körök előkészítés fázisában 
megkapod őket! A Kút 3 kőbe és 1 fába kerül, és a játék végén 4 pontot ér.  

4. Mesterségek és kis fejlesztések  

A kártyák kategóriái
Az Agricolában minden kártya az alábbi 8 kategória egyikébe tartozik, amelyeket ikonok jelölnek a lapokon.

Birtoktervező 

A002*

Vándorló 
földművelés

Felszánthatsz 1 mezőt. 

A kártyA kijátszásA után Add tovább 
A tőled bAlrA ülő játékosnAk, Aki 

AzonnAl A kezébe veszi. 

: Ezek a kártyák a birtok fejlesztését 
teszik lehetővé.

Akciósegítő 

A024*

Cséplő- 
deszka2 mester-

ség

Amikor a "Szántóföld" vagy 
a "Földművelés" akciómezőt 

használod, végrehajthatsz 
egy "Kenyérsütés" akciót is.

: Ezek a kártyák, további akciókat és lehe-
tőségeket adva, rugalmasságot biztosítanak a játékosnak.

Pontot adó 

A032*

Vályú

A pontozásnál 1/2/3/4 
pluszpontot kapsz, ha a 
legelőid legalább 6/7/8/10 

mezőt foglalnak el.

: Ebben a kategóriában a lapok pontokat 
adnak, és akár pluszpontok lehetőségét is biztosíthatják.

Árucikket adó 

A102*

Tedd egymásra 
az árucikkeket 
a képen látható 

módon! Bármikor 
megveheted 1 ételért 
a legfelső árucikket.

Szatócs

: Azok a lapok, melyek több 
kategóriába is kerülhetnének, ebbe a kategóriába kerülnek. 

Néhány lapot nehéz egyetlen kategóriába sorolni, de nem lehet külön kategóriánk minden egyedi esetre. Ezek a 
kategóriák lehetővé teszik a lapok paklik közti összevetését, és a jövőben előfordulhat, hogy előfeltételként vagy a 
lapok szövegében fogjuk használni.              

Mesterség kijátszása
 A mesterségek kijátszásának kétféle költsége lehet. Rendszerint csak étel, de lehet 
más árucikk is.

 A tandíj, amit a lap kézből való kijátszásakor kell kifizetni. Ez szerepel az „Iskola” akciómezőknél. 
 A (meglehetősen ritka) egyedi költség magán a lapon szerepel. Ha ez étel, akkor mindenképpen ki kell 
fizetni.

 Néhány kártya hatása lehetővé teszi, hogy az „Iskola” akciómezőn kívül is kijátssz mesterséget. Ilyen 
esetekben a lap határozza meg a kijátszás költségét. 

 Néhány lap ember elhelyezése nélkül engedi meg további lapok játékba hozását. 

 
 

A Tudós előfeltételként kőházat igényel, hogy minden körben új 
mesterséget tanulhass. A tandíj a lapon szerepel: 1 étel. A Tudós 
által játékba hozott mesterségekhez nem kell embert elhelyezni.

  3

Tűzhely Tűzrakó-
hely vissza-
adása vagy 

Bármikor:

"Kenyérsütés" akcióval:

  3

Tűzhely Tűzrakó-
hely vissza-
adása vagy 

Bármikor:

"Kenyérsütés" akcióval:

Ételt adó 

A044*

Tavi 
kunyhó

Helyezz 1-1 ételt a következő 
3 körkártya helyére! A körök 

elején megkapod az ételt. 

Pontosan
2 mester-
ség 

*: Ezek a lapok ételt adnak  
(például gabonát cserélnek ételre).

Terményt adó 

A067*

Mérőkanál

Amikor a "Gabonamagok" 
akciómezőt használod, 1 
további gabonát is kapsz.

: Ezek a kártyák plusz 
gabonákat és zöldségeket adnak (például 
gyakoribb vetési lehetőséggel).

Építőanyagot adó 

A078*

Kenu
1 mester-
ség

Amikor a "Halastó" 
gyűjtőhelyet használod, 1 
további ételt és 1 nádat is 

kapsz.

: Ezek a lapok fát, 
agyagot, nádat és követ adnak.

Állatokat adó 

A083*

Pásztorbot

Amikor egy legalább 4 
mezőt lefedő új legelőt 
kerítesz körbe, kapsz 2 

birkát.

: Ezen lapok 
birkát, vadmalacot, és marhát adnak.

B008*

Árusítóhely

Azonnal kapsz 1 zöldséget. 
(Valójában elcserélsz 1 
gabonát 1 zöldségre)

A kártyA kijátszásA után Add tovább 
A tőled bAlrA ülő játékosnAk, Aki 

AzonnAl A kezébe veszi.

B008*

Árusítóhely

Azonnal kapsz 1 zöldséget. 
(Valójában elcserélsz 1 
gabonát 1 zöldségre)

A kártyA kijátszásA után Add tovább 
A tőled bAlrA ülő játékosnAk, Aki 

AzonnAl A kezébe veszi.

B097*

Amint kőházban laksz, 
minden kör elején 

kijátszhatsz 1 mesterséget 
1 étel tandíjért vagy 1 kis 

fejlesztést 
(kifizetve a költségét).

Tudós

A pakli betűjele és 
a lap kategóriája

*Minden nagy fejlesztés ebbe a kategóriába 
tartozik. (A kézműves épületeket a „Pontot adó” 
kategóriába is lehetne tenni.)

B109*

Mielőtt mesterséget játszol 
ki, befizethetsz 1 fát, hogy 
annyi ételt kapj érte, mint 

ahány mesterséget korábban 
már kijátszottál.

Papírkészítő

Az olyan lapoknál, mint 
a Papírkészítő, fontos, 
hogy egyszerre csak 1 
mesterséget lehet kijátszani.
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Kis fejlesztés kijátszása
A kis fejlesztés lapok több elemből állnak, mint a mesterségek. A kis fejlesztéseknek rendszerint van 
egy előfeltétele (bal felső sarok) és egy kijátszási költsége (jobb felső sarok).

 
Felfejlesztések
A Tűzhelyeket a Tűzrakóhelyek felfejlesztésének tekintjük. Lecserélheted a Tűzrakóhelyedet egy Tűzhelyre, ha a „Nagy és kis 
fejlesztés”akciót választod (további részletek a függelék 2. oldalán). 

5.  Fogalmak és kifejezések

Ebben a részben részletezzük a kártyákon található fogalmakat és kifejezéseket. A magyarázatokat téma szerint csoportosítottuk.

Játéktábla
Akciómezők, körkártyák helye és akciómező lapok: A játéktáblán akciómezők és körkártya helyek találhatók. Az akciómezők 

mind olyan helyek, ahová ember helyezhető. A körkártya helyek 1-től 14-ig számozott helyek. A játék előrehaladtával a 
körkártya helyekre akciómező kártyák kerülnek. Mindkét féle helyre kerülhetnek árucikkek kártyák által.  

A következő x körkártya helyére: Néhány kártya azt mondja, hogy tegyél árucikkeket „a következő x körkártya helyére”. Ha 
kevesebb, mint x kör van hátra, akkor csak annyi árucikket helyezz a táblára, ahány kör még hátravan (csak 14 körkártya 
hely van). Ha elveszíted a kártyát vagy a hatását, akkor a felrakott árucikkekre való jogodat is elveszíted.  

Akciómező használata, akció végrehajtása: Egy akciómező használata megköveteli, hogy egy embert helyezz arra az akció-
mezőre. Egy akciómező képességének a használata, vagy egy akció végrehajtása, nem feltétlenül kívánja meg egy ember 
elhelyezését (de vannak olyan esetek, amikor igen).  

Árucikkek elvétele egy gyűjtőhelyről: Amikor egy gyűjtőhelyet használsz, az összes ott található árucikket el kell venned, 
és a készletedbe kell helyezned (hacsak egy kártya másképpen nem rendelkezik). Nem hagyhatsz ott árucikkeket 
önkényesen. 

B068*

Babföld
2 mester-
ség

Ez a kártya szántóföldnek 
számít, amin csak zöldséget 

lehet termeszteni.

Az előfeltétel 
• Meg kell különböztetnünk az előfeltételt és a feltételt. Az előfeltétel ahhoz szükséges, hogy a lapot ki lehessen játszani, míg a feltétel a lap 

által nyújtott lehetőség használatához kell.
• Ha egy fejlesztés „x mesterség”-et vagy „x fejlesztés”-t igényel, akkor az annál több is megfelel. A kártyáknak előtted kell lenniük (vagyis a 

továbbadós kártyák nem jöhetnek szóba). Lent látható a Babföld. Akkor játszhatod ki, ha 2 vagy több mesterséged van.
• Általánosságban tekintsd úgy az előfeltételeket, mintha előttük lenne a „legalább” szó, hacsak nem szerepel ott a „pontosan” vagy a 

„legfeljebb” szó.
• A „nincs” kifejezés azt jelenti, hogy a lap kijátszásának pillanatában nem rendelkezhetsz a nevezett dologgal. Hogy korábban volt-e vagy 

később lesz-e, az nem számít, ha most nincsen. A „Nincs szántóföld lapkád” azt jelenti, hogy a birtokodon nem lehet szántóföld lapka. A 
„Nincs szántófölded” pedig azt jelenti, hogy olyan lapod sincsen, ami szántóföldnek minősíti magát.

• Az „1 gabonaföld” azt követeli meg, hogy legyen egy szántófölded, amin van legalább 1 gabona. Ha egy földeden korábban gabona volt, de 
most nincsen rajta, az nem megfelelő. Ugyanez vonatkozik a zöldségekre is.

Költségek
• Nem játszhatod ki a fejlesztést az 

előfeltételek teljesítése (bal felső sarok) 
és a költségek kifizetése (jobb felső 
sarok) előtt.

Gyűjtőfogalmak
• Kútnak számítanak azok a fejlesztések, 

melyeknek a neve „Kút”-ra végződik.
• Kemencének számítanak azok a fejlesz-

tések, amelyek nevének vége „Kemence”.
• Szántóföldnek számítanak a szántóföld 

lapkák és minden olyan lap, amelyik 
szántóföldnek minősíti magát. (Ha egy 
lap szántóföldként működik, de nem 
állítja magáról, hogy szántóföld, akkor 
nem számít szántóföldnek.)

Pontok a kis fejlesztések kijátszásáért
Ezeket a pontokat kapod a pontozáskor a 
lapok kijátszásáért.
A Babföld 1 pontot ér.

A kártya szövege
• Ha egy kártya azt állítja, hogy kapsz 

valamit, de nem mondja meg, hogy 
honnan, akkor a közös készletből kapod.

• Ha a kártya játékelemre hivatkozik, akkor 
rendszerint a tiédről van szó (a kezedben, 
a készletedben, a birtokodon vagy előtted). 
Ha mindenkinek a játékelemeiről van 
szó vagy a többiek játékelemeiről (vagy 
az embereikről általánosságban), akkor 
kifejezetten erről szól a szöveg.

• A szövegben lévő perjelek, mint „Amikor agyagot/követ szerzel, akkor kapsz 1 ételt/gabonát is”, a felsorolt elemek közötti összefüggéseket 
jelzik. Ha agyagot veszel el, kapsz 1 ételt, de ha követ, akkor 1 gabonát. Kivétel, hogy azt írjuk „sorrendben 1 és 2”, mert az 1/2-t esetleg 
„fél”-nek értené valaki.

• Amikor egy mesterséget vagy kis fejlesztést játszol ki, vagy felépítesz, vagy megszerzel egy nagy fejlesztést, 
felfedve magad elé kell tenned a lapot. Az egyetlen kivételt a „továbbadós” lapok jelentik, ezek kijátszásakor a 
lapot a bal oldali szomszédodnak adod, akinek a kezébe kell vennie. Lehetséges, hogy ugyanazt a továbbadós 
kártyát egyetlen munka fázisban több különböző játékos is kijátssza. A továbbadós kártyákat a kép melletti, 
balra mutató nyilak jelzik.

B008*

Árusítóhely

Azonnal kapsz 1 zöldséget. 
(Valójában elcserélsz 1 
gabonát 1 zöldségre)

A kártyA kijátszásA után Add tovább 
A tőled bAlrA ülő játékosnAk, Aki 

AzonnAl A kezébe veszi.

B008*

Árusítóhely

Azonnal kapsz 1 zöldséget. 
(Valójában elcserélsz 1 
gabonát 1 zöldségre)

A kártyA kijátszásA után Add tovább 
A tőled bAlrA ülő játékosnAk, Aki 

AzonnAl A kezébe veszi.

B019*

Forgatóeke
1 mester-
ség

Helyezz 2 szántóföld lapkát 
erre a kártyára! A játék 
során kétszer, amikor a 

"Szántóföld" akciómezőt 
használod, ezekből is 

szánthatsz egyet.
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Árucikk megszerzése:  Az „árucikk megszerzése” egy összefoglaló kifejezés egy árucikknek a 
készletedbe mozgatására, például árucikket elvenni egy gyűjtőhelyről vagy egy kártyáról, kapni a 
közös készletből vagy aratás útján hozzájutni..

A játéktábla oszlopa:  A „játéktábla egy oszlopa” gyűjtőfogalom akciómezők egy csoportjára, melyek 
egy függőleges vonal mentén, egymás fölött helyezkednek el a táblán.

Szomszédos akciómezők:  Csak az élszomszédos akciómezők számítanak szomszédosnak, amelyeknek 
van közös határvonala (még ha a méretük különböző is). (Az átlós egymás mellettiség nem számít.)

A játék menete
A kör kezdete: Egy kör 4 fázisa közül az első az Előkészítés. Ha egy kártya azt mondja, hogy „a kör kezdete előtt”, 

akkor az Előkészítést megelőző pillanatról van szó, tehát a hatása az előtt jön létre, hogy a körkártya helyéről 
az esetleges árucikkeket megkaphatnád. 

Előkészítés fázis: A körkártya helyek olyan helyek a táblán, ahová az akciómező kártyák kerülnek (lásd fent).
• Nem utasíthatod el az árucikkeket, amit egy körkártya helyről kapsz.
• Emlékeztetőként, hogy melyik árucikket ki kapja a kör elején, kinevezhetsz 
egy sarkot a körkártya helyén minden játékosnak. Ezt megkönnyítendő kerültek 
a körkártyák helyeire a különböző színű piknikpokrócok és más képi elemek.
• Ha úgy kapnál valamit egy körkártya helyről, hogy azért fizetned kellene 
egy másik valamit, akkor elállhatsz a cserétől. Ha a cserébe kínált dolgok 
az istállóid, a kerítéseid vagy az embereid, és elálltál a cserétől, akkor a 
játékelemek visszakerülnek a készletedbe. Ha lapkát vagy árucikket kapnál cserébe, és nem 
kéred, akkor tedd vissza őket a közös készletbe! Ha elálltál egy cserétől, akkor később már 
nem módosíthatod a döntésed.
• Ha több dolgot vagy árucikket is kapsz (akár közvetlenül, vagy cserébe valamiért), akkor 
tetszőleges sorrendben kapod meg őket.

Munka fázis: • Néhány lap megengedi, hogy egyetlen akciómezőn egy játékosnak több vagy több 
játékosnak egy-egy embere is álljon. Nagyon fontos, hogy ezeket a kártyákat figyelmesen olvasd el, különös 
tekintettel arra, hogy mely embereknek szabad ugyanarra a mezőre állnia.
• Ha az utolsó embert levesszük egy akciómezőről a Munka fázis során (még a Hazatérés fázis előtt), akkor az akciómező 
üresnek számít, és újra használható. 

Aratás: • Az elültetett terményeket egyesével fogod begyűjteni az elkövetkező Aratások során.
• A Fialási időszak kivételével (mely rendszerint az Aratás része), az újonnan szerzett jószágokat ételre válthatod (ha van 
egy  jellel jelzett fejlesztésed). Nem kell őket előtte elhelyezned a birtokodon, ha a kártya másképpen nem rendelkezik.
• Ha egy kártya lehetővé teszi, hogy az Aratás egy fázisát a megszokott időponton kívül hajtsd végre, akkor az nem számít 
Aratásnak. Ha viszont egy kártya arra utasít, hogy hajts végre egy Aratást bizonyos fázisai nélkül, akkor az Aratásnak 
számít.  

Játékosok és emberek

Játékos, személy, emberek: Mivel egy földműves családdal játszol a játékban, meg kell különböztetnünk a „játékos” és a 
„személy” fogalmát. A játékos te magad vagy, a személy (többes számban: emberek) pedig a figura, amit játékelemként 
mozgatsz.

Utód:  A játék elején a 3., 4. és 5. embered még a készletedben van. Őket hívjuk utódoknak. Ha szeretnél utódokat, használd 
valamelyik „Gyermekáldás” akciómezőt.  

Újszülött: Egy saját színű személy, akit egy másik személy mellé teszel, egy „Gyermekáldás” akciómező használatakor, a kör 
végéig (beleértve az Aratást is, ha van) újszülöttnek számít. Azután már felnőttnek számít.
• Néhány kártya az embereid számára hivatkozik. Az újszülött a táblára kerülése pillanatától beleszámít ebbe.
• Néhány lap lehetővé teszi a család bővítését „Gyermekáldás” akciómező használata nélkül. Ilyenkor az újszülöttet 
helyezd az utoljára akciót végrehajtó embered mellé! 

(Egy) másik játékos: Ha egy kártya másik játékosról beszél, az nem lehetsz te magad. A hatás csak akkor jön létre, ha rajtad kívül 
valaki más teljesíti a feltételt.

Akció, személy akciója:  A személy akciója mindazokat a dolgokat takarja, amit a játékos a köre során tesz, ami lehet több akció 
is. Sok olyan lap van, ami személy elhelyezése nélküli akciót ad. Ezek a plusz akciók nem része a személy akciójának. 
 

B118*

Ameddig kétszobás 
házban élsz, 

minden kör kezdete 
előtt kapsz 1 fát.

Kisbirtokos A Kisbirtokos 
minden 
körben 1 fát 
ad a közös 
készletből

B097*

Amint kőházban laksz, minden kör elején kijátszhatsz 1 mesterséget 1 étel tandíjért vagy 1 kis fejlesztést (kifizetve a költségét).

Tudós

A090*

Amint kőházban laksz, 

1 ételért felszánthatsz 

1 mezőt minden kör elején.

Szántóvető

A Szántóvető és a 
Tudós lehetővé teszi, 
hogy a kör elején 
ételért szántóföld 
lapkát szerezz vagy 
mesterséget játssz ki. 
Használhatnád például 
a Kútból kapott ételt 
erre.

A Liget szomszédos a 
Birtokbővítéssel és a 
Találkozóhellyel is.



5

Személy elhelyezése: A „személy elhelyezése” vagy az „akciómező elfoglalása egy személy által” azt jelenti, hogy a házadból 
kivett embert egy akciómezőre mozgatod. Nem foglalja magában az akciómező által biztosított akció végrehajtását. Egy 
„akciómező használata” ugyanakkor mindig magában foglalja először egy személy elhelyezését, majd legalább az egyik 
akció végrehajtását, melyet az akciómező biztosított, vagy egy helyettesítő akció végrehajtását (ha azt valamilyen kártya 
megengedte).  

Két ember elhelyezése egymás után: „2 ember elhelyezése közvetlenül egymás után” (lásd a Lasszó 
kártya szövegét) azt jelenti, hogy amikor sorra kerülsz, akkor 2 embert helyezel el egymás után. A 
következő körben nem maradsz ki – mikor sorra kerülsz, a szokásos módon elhelyezed egy emberedet. 
Következésképpen sokkal hamarabb helyezed el az embereidet, mint mások. 

Kimaradás:  Kimaradás alatt azt értjük, hogy mikor sorra kerülsz, vagyis legalább egy embered van még 
a házadban, akkor nem csinálsz semmit, hanem passzolsz. Nem azt jelenti, hogy kevesebb embert 
hozhatsz játékba, csak azt, hogy később hajtod végre az akciókat, mint mások. 

Kezdőjátékos:  Az a kezdőjátékos, akinél jelenleg a kezdőjátékos jelölő van. A „Találkozóhely” akciómező használatakor azonnal 
vedd el a kezdőjátékos jelölőt, még akkor is, ha egy másik játékos kezdte azt a kört!

Állattartás

Legelők és rétek: A legelők kerítéssel körbevett zöld mezők a birtokodon. A rétek pedig a 
bekerítetlen zöld mezők a birtokodon. 

Kerítéshelyek:  A kerítéseket kerítéshelyekre építjük, vagyis a zöld mezők melletti üres helyekre. 
A birtoktáblád mezőket és kerítéshelyeket tartalmaz.

Befogadóképesség: Minden legelő csak egy fajta, meghatározott számú állatot képes befogadni. 
Ezt a befogadóképességet meg lehet duplázni istállók segítségével vagy akár másképpen 
is lehet módosítani, különféle kártyákkal. A „teljes befogadóképesség” kifejezés kiemeli a 
módosítás lehetőségét. 

Újszülött állatok, szülőállatok:  Az újszülött állatok a jószágok utódai. Szülőállatnak az a két állat számít, mely lehetővé tette a 
szaporodást. 

Földművelés

Szántóföldek és szántóföld lapkák: A szántóföld lapkák a birtoktábládra helyezett szántóföldet ábrázoló lapkák. A szántóföld 
pedig egy összefoglaló kifejezés ezekre a lapkákra és a kártyákra, amelyek szántóföldnek minősítik magukat.

Egy mező felszántása: Egy mező felszántása mindig azt jelenti, hogy el kell venned egy szántóföld lapkát a közös készletből, és 
a birtokodra kell helyezned. Ha már van szántóföld lapka a tábládon, akkor az új lapkának valamelyik korábbi lapkával 
szomszédosnak kell lennie. 

Gabonaföld, zöldségföld: Egy gabonaföld az a szántóföld, amin van legalább egy gabona (esetlegesen valami más 
mellett). Amint learatod az utolsó gabonát a földről, az többé már nem számít gabonaföldnek. Ugyanez vonatkozik a 
zöldségföldekre is. Egy szántóföld akkor számít bevetetlennek, ha nincsen rajta learatható termény. Egy szántóföld akkor 
számít üresnek, ha szó szerint nincsen rajta semmi (ezért az üres szántóföldek szükségképpen bevetetlen földek).  

Birtok és birtoktábla

A birtok mezői sorokban és oszlopokban: 15 mező van a birtoktábládon, amelyből kettőt már elfoglal a játék eleji faház 2 
szobája, a maradék 13-at tetszés szerint használhatod. Ezek a mezők 3 sorban és 5 oszlopban helyezkednek el, beleértve a 
faház szobáit is. 

Használt és használaton kívüli mezők: A birtok egy mezője akkor számít használtnak, ha egy lapka vagy egy istálló van rajta, 
vagy ha (önmagában vagy egy nagyobb legelő részeként) kerítéssel van körbevéve. Használaton kívülinek minősül, ha üres 
vagy csak árucikk van rajta (lásd a használaton kívüli mezők pontozását e függelék 11. oldalán). A játék elején 2 használt 
és 13 használaton kívüli mező van a birtokodon.  

A birtokodon, a birtoktábládon: A „birtokodon” lévő játékelemek vagy a birtoktábládon vagy mellette vannak (vagyis a 
készletedben, de nem tartoznak ide a meg nem született emberek, és a fel nem épített istállók és kerítéselemek sem). A 
kártyákon található játékelemek csak akkor számítanak a „birtokodon” lévőnek, ha a kártya kifejezetten ezt állítja (tehát ha 
a kártya egy szántóföld vagy állatoknak ad helyet). A legtöbb esetben a kártyák csak olyan árucikkeket tárolnak, melyeket 
a jövőben szerezhetsz meg, s ilyenkor ezek nem számítanak a „birtokodon” lévőnek, nincsenek a készletedben, és nem 
számítanak a játék végi pontozásnál sem. 

Szomszédos mezők, összefüggő mezők: A mezők akkor számítanak szomszédosnak, ha van köztük egy közös kerítéshely, tehát 
ha mindkettő élszomszédos ugyanazzal a kerítéshellyel. A kerítéseket és a kerítéshelyeket sosem tekintjük szomszédosnak, 
de lehetnek összefüggőek.

B024*

Lasszó

Egymás után helyezheted 
el legfeljebb 2 embered, 
ha legalább egyikük a 

"Birkavásár", a "Malacvásár" 
vagy a "Marhavásár" 

gyűjtőhelyet használja.

RétLegelő

Kerítéshelyek
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Árucikkek

Árutípusok:  A gabonát és a zöldséget közös néven „termény”-nek nevezzük. A fa, az agyag, a nád  
és a kő „építőanyagok”. A termények és az építőanyagok együttesen a „nyersanyagok“. A birka, a vadmalac  
és a marha együttesen „állatok”. A nyersanyagokat, az állatokat és az ételt közösen „árucikkeknek“ nevezzük. 

Költségek: Amikor árucikkekkel kell fizetned, a készletedből kell ezt tenned (vagy állatok esetében, a birtokodról).  
A szántóföldeken és kártyákon lévő árucikkeket előbb meg kell szerezni onnan, mielőtt fizetni lehetne velük.  
(De árucikkeket nem lehet önszántadból elvenni a szántóföldekről vagy kártyákról.)
• Az „építési költség” árucikkek egy csoportja, melyet ki kell fizetni a szobákért, istállókért, 
kerítésekért, átépítésekért és kártyákért (a kártyákon például a jobb felső sarokban szerepel). (Akár 
termény, állatok vagy étel is lehet az építési költségben.)
• A „tandíj” az az ételmennyiség, amit egy mesterségért ki kell fizetned egy „Iskola” akciómezőn.

Ajándékozás, kereskedés, játékelem kidobása:  Általánosságban nem megengedett árucikkeket vagy a saját 
színű játékelemeidet elajándékozni vagy kereskedni velük. Ugyanakkor bármikor megengedett a saját készletedből a közös készletbe 
visszatenni árucikkeket. (De nem lehet visszaadni játékelemeket a játékos színében – embert, istállót, kerítéselemet.)

Bármennyi:  Amikor egy kártya megengedi, hogy bármennyi valamit fizess vagy tegyél vissza a közös készletbe, beleértve 
kerítéselemeket, istállókat, kártyákat és lapkákat, akkor a bármennyi lehet 0 is.  

Árucikkek elcserélése: Az árucikkek cseréje, beváltása ételre és árucikkek vásárlása ételért, alapvetően mind hasonlóak. Valamit 
elcserélsz valamire. Amikor ételért vásárolsz valamit, akkor egyfajta pénzként használod az ételt.  

6. Akciómezők

Kétféle akciómező létezik a játéktáblán, amelyik valamilyen árucikket gyűjt, és amelyik állandó hatású. A világosbarna nyilat 
ábrázoló, úgynevezett gyűjtőhelyekre vonatkozik, hogy amikor egy ilyen helyet használsz, az összes ott található építőanyagot, 
állatot vagy ételt el kell venned az akciómezőről, és a készletedbe kell tenned. Az állandó hatású akciómezők sajátossága pedig 
az, hogy legalább az egyik, ott kínált akciót (vagy egy általad kijátszott kártyán található helyettesítő akciót) végre kell hajtanod, 
különben nem használhatod őket. A következő részben, felsorolva minden akciómezőt, a fontosabbak akciókat részletesebben is 
bemutatjuk.
Először azokra az akciómezőkre összpontosítunk, melyek minden játékban részt vesznek, a játékosok számától függetlenül. Aztán 
elmagyarázzuk az akciómező kártyákat előkerülésük lehetséges sorrendjében (a „Másodállás” lapka hátulján találsz erről egy 
áttekintő táblázatot). Végül azokat az akciómezőket tárgyaljuk, melyek csak a 3 és 4 fős játékokban kerülnek elő. 

Birtokbővítés: Szobák építése és/vagy Istállók építése 
A szobák építésének a menetét részletesen elmondtuk a szabály 7. oldalán. Az istállók építéséről pedig a 8. oldalon volt szó. 
Az első átépítés előtt minden szoba 5 fába és 2 nádba kerül, utána 5 agyagba és 2 nádba. A második átépítés után minden szoba 
ára 5 kő és 2 nád. Annyi szobát és/vagy istállót építesz egy akcióval, amennyit csak szeretnél. Megengedett csak szobák vagy 
csak istállók építése is. Minden új szobának élszomszédosnak kell lennie egy korábbi szobával. (Nincsen ilyen megkötés az 
istállók esetében). Mezőnként csak egy istálló építhető, amin nem lehet semmilyen lapka. 

Találkozóhely: Kezdőjátékos és/vagy Kis fejlesztés. Akkor is választható, ha te vagy a kezdőjátékos. 
Azonnal vedd el a kezdőjátékos jelölőt (vagy tartsd meg)! Ettől a pillanattól téged tekintünk 
kezdőjátékosnak (még ha egy másik játékos kezdte is a kört). Ezen felül kijátszhatsz pontosan 1 kis 
fejlesztés lapot is a kezedből. A lapot kijátszáskor képpel felfelé magad elé helyezed, vagy pedig a 
balra ülőnek átadod (továbbadós lapok). Olvasd fel a kártya szövegét hangosan!  

Gabonamagok: 1 gabona beszerzése (és készletedbe helyezése)   
Kapsz egy gabonát a közös készletből, amit a saját készletedbe helyezhetsz. Nem vetheted el ezt a gabonát azonnal, hiába van 
üres szántófölded. (Az ültetéshez egy „Vetés” akciót kell később végrehajtanod.) 

Szántóföld: 1 mező felszántása   
Helyezz egy szántóföld lapkát egy tetszőleges, használaton kívüli mezőre! (A bizonyos kártyák által tiltott, használaton 
kívüli mezők nem alkalmasak erre. Ha valamilyen árucikk van a mezőn, amit jogosult vagy levenni, akkor távolítsd el a lapka 
lehelyezése előtt.) Ha már van szántóföld lapka a birtokodon, akkor az új lapkának élszomszédosnak kell lennie valamelyik 
korábbi szántóföld lapkával. Lehelyezés után a szántóföld lapka nem mozgatható el. 

Iskola: Mesterség kijátszása (a tandíj 1 étel, az első mesterség ingyenes) 
Játssz ki pontosan 1 mesterség kártyát a kezedből, és tedd magad elé! A kártya szövegét olvasd fel hangosan! Minden játékosra 
vonatkozik, hogy az első mesterség ingyenes, ha ezen az „Iskola” akciómezőn játszod ki. A további mesterségek, ezen a 
helyen, 1 ételbe kerülnek. A kezedben lévő mesterségkártyákhoz csak te férsz hozzá.

Napszám: 2 étel beszerzése   
Kapsz 2 ételt a közös készletből.
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Erdő: Gyűjtőhely – körönként 3 fa

Agyaggödör: Gyűjtőhely – körönként 1 agyag   

Nádas: Gyűjtőhely – körönként 1 nád   

Halastó: Gyűjtőhely – körönként 1 étel 

Nagy fejlesztés: 1. szakasz, Nagy vagy kis fejlesztés   
Felépíthetsz egy nagy fejlesztést vagy kijátszhatsz egy kis fejlesztést – belátásod szerint. 10 
nagy fejlesztésből választhatsz, amelyek mindenki számára elérhetők. A kezedben tartott kis 
fejlesztés lapokhoz csak te férhetsz hozzá. 

Kerítés: 1. szakasz, Kerítéselemek építése   
A kerítéselemek leépítését már elmagyaráztuk a szabály 8. oldalán. Tetszőleges számú kerítéselemet leépíthetsz, 1 fát fizetve 
minden egyes elemért. Bekeríthetsz egy istállót vagy több darabra oszthatod a korábban kialakított legelődet, kerítéselemeket 
helyezve a korábbi legelőn belüli kerítéshelyekre. 

Terményhasznosítás: 1. szakasz, Vetés és/vagy Kenyérsütés
A Vetés részleteit megtalálod a szabály 9. oldalán. A Kenyérsütés (lásd a szabály 10. oldalán) a készletedben (és nem 
a földjeiden) lévő gabona 2 vagy 3 ételre váltását jelenti Tűzrakóhely vagy Tűzhely segítségével. Különböző kemence 
fejlesztések teszik még hatékonyabbá a gabona ételre váltását.

Birkavásár: 1. szakasz, Gyűjtőhely – körönként 1 birka   
Amikor birkákat veszel el egy gyűjtőhelyről, el kell tudnod helyezni őket a birtokodon (lásd az állattartás szabályait a szabály 8. 
oldalán) vagy azonnal étellé kell őket alakítani egy   fejlesztés segítségével. Azok a birkák, melyeket sem elhelyezni sem étellé 
alakítani nem tudsz, visszakerülnek a közös készletbe. (Nem hagyhatod őket a gyűjtőhelyen.)

Tervezett gyermekáldás: 2. szakasz, Családbővítés csak szobával, és azután Kis fejlesztés
Csak akkor használhatod családbővítésre ezt az akciómezőt, ha jelenleg több szobával rendelkezel, mint ahány emberrel, 
függetlenül attól, hogy az emberek éppen otthon vannak vagy valamelyik akciómezőn. Nem hagyhatod ki a családbővítést, 
hogy kijátszhass egy kis fejlesztést. 

Ház átépítése: 2. szakasz, 1 Átépítés és azután 1 Nagy vagy Kis fejlesztés 
Csak akkor építhetsz egy nagy fejlesztést vagy játszhatsz ki egy kis fejlesztést (lásd a szabály 10-11. oldalait), ha előtte 
átépítettél (lásd a szabály 7. oldalát). Nem építheted át egy akcióval kétszer a házadat.

Nyugati kőfejtő: 2. szakasz, Gyűjtőhely – körönként 1 kő

Zöldségpalánták: 3. szakasz, 1 zöldség beszerzése (és készletedbe helyezése)
Kapsz egy zöldséget a közös készletből, amit a saját készletedbe helyezhetsz. Nem 
vetheted el ezt a zöldséget azonnal, hiába van üres szántófölded. 

Malacvásár: 3. szakasz, Gyűjtőhely – körönként 1 vadmalac    
Ez a mező hasonlít a Birkavásár gyűjtőhelyre, csak malacokkal.

Marhavásár: 4. szakasz, Gyűjtőhely – körönként 1 marha   
Ez a mező hasonlít a Birkavásár gyűjtőhelyre, de ezúttal marhákkal.

Keleti kőfejtő: 4. szakasz, Gyűjtőhely – körönként 1 kő

Késői gyermekáldás: 5. szakasz, Családbővítés, akár szoba nélkül is   
A „Tervezett gyermekáldás” mezővel ellentétben, a házban található szobák száma nincsen hatással erre az akcióra. (Ha ezen 
az akciómezőn bővítetted a családot 3 alkalommal, akkor akár egy kétszobás házban is elfér 5 ember.) Ha ezen az akciómezőn 
szoba nélkül bővítetted a családot, és később építesz egy szobát, akkor nem tudsz majd családot bővíteni a „Tervezett 
gyermekáldás” akciómezőn. A felépült szobába azonnal beköltözik az eddig saját szoba nélkül élő családtag.

Földművelés: 5. szakasz, 1 mező felszántása és/vagy Vetés 
Felszánthatsz 1 mezőt, és (vagy helyette) ültethetsz gabonát vagy zöldséget (lásd a szabály 9. oldalán) az összes üres 
szántóföldedre (beleértve azt is, amelyiket éppen felszántottad).

Birtok átépítése: 6. szakasz, 1 Átépítés és azután Kerítéselemek építése 

Csak akkor építhetsz kerítéselemeket (lásd a szabály 8. oldalán), ha előtte átépítesz (lásd a 
szabály 7. oldalán). Nem építheted át egy akcióval kétszer a házadat. 

Liget: ③ játékos, Gyűjtőhely – körönként 2 fa   

Bánya: ③ játékos, Gyűjtőhely – körönként 2 agyag 

Építőanyagvásár: ③ játékos, 1 nád/1 kő és 1 étel   
Választásod szerint kapsz 1 ételt és 1 nádat vagy 1 követ, majd tedd őket a készletedbe! 

Zöldségpalánták

3. szakasz

Marhavásár

4. szakasz

Malacvásár

3. szakasz
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Iskola: ③ játékos, 1 mesterség kijátszása (tandíj: 2 étel)   
Játssz ki pontosan 1 mesterség kártyát a kezedből, és tedd magad elé! Minden játékosra vonatkozik, hogy az első 2 mesterség 
1 ételbe kerül, ha ezen az „Iskola” akciómezőn játssza ki. A további mesterségek, ezen a helyen, 2 ételbe kerülnek. 

Pagony: ④ játékos, Gyűjtőhely – körönként 1 fa   

Liget: ④ játékos, Gyűjtőhely – körönként 2 fa   

Bánya: ④ játékos, Gyűjtőhely – körönként 2 agyag   

Építőanyagvásár: ④ játékos,  1 nád, 1 kő és 1 étel   

Kapsz 1 ételt, 1 nádat és 1 követ, majd tedd őket a készletedbe! 

Iskola: ④ játékos, 1 mesterség kijátszása (tandíj: 2 étel, az első kettő mesterség tandíja 1 étel)
Játssz ki pontosan 1 mesterség kártyát a kezedből, és tedd magad elé! Minden játékosra vonatkozik, 
hogy az első 2 mesterség 1 ételbe kerül, ha ezen az „Iskola” akciómezőn játssza ki. A további 
mesterségek, ezen a helyen, 2 ételbe kerülnek. 

Színpad: ④ játékos, Gyűjtőhely – körönként 1 étel

További akciómezők
A játék előkészületei során egy újabb játéktáblát is betehetsz a játékba. A nagyobbik további akciómezőket ad a kétszemélyes 
játékhoz. A kisebb 2 újabb akcióval bővíti a 3 és 4 fős játékokat.

Ha egy 2 személyes játékban az emberedet erre az akciómezőre helyezed, akkor a 4 akcióból pontosan egyet kell választanod, és 
végrehajtanod. Arra a körre ezután mind a 4 akciómező foglaltnak számít. A 4 közül az egyik egy 
gyűjtőhely. Használatakor vedd el az összes fát! Ha másik akciómezőt használsz, hagyd a fákat 
érintetlenül! 

Pagony: ② játékos változat, Gyűjtőhely – körönként 1 fa

Építőanyagvásár: ② játékos változat, 1 kő és 1 étel
Kapsz 1 ételt és 1 követ a közös készletből, majd tedd őket a készletedbe!

Állatvásár: ② játékos változat, 1 állat elvétele
3 lehetőség közül választhatsz: kapsz 1 birkát és 1 ételt vagy 1 vadmalacot, vagy vehetsz egy 
marhát 1 ételért. Vedd el a jószágot a közös készletből, és helyezd el a birtokodon! Megfelelő 
fejlesztéssel vagy mesterséggel azonnal ételre válthatod az állatot. 

Korai gyermekáldás: ② játékos változat, az 5. körtől kezdve: Családbővítés csak szobával 
Az 5. körtől kezdve (beleértve az 5. kört), bővítheted a családod ezen az akciómezőn, feltéve, hogy van üres 
szobád.   

A 3 és 4 fős játékokban csak két lehetőség közül választhatsz, azonban ugyanúgy csak 1 ember használhatja az 
akciómezőt.

Állatvásár: ③ + ④  játékos változat, 1 állat – lásd fent

Korai gyermekáldás:  ③ + ④  játékos változat, az 5. körtől kezdve: Családbővítés csak szobával – lásd fent

7. Változatok

Az Agricola kiadását követően sokféle változat bukkant fel, különösen olyanok, melyek megváltoztatták a játék kezdetét. 
Szeretnénk egy kis ízelítőt adni ezekből.  

Kiválogatás (draftolás)

Az Agricola kiadása után hamarosan a kiválogatás, más néven draftolás* – amit eredetileg Stephan Valkyser mutatta be – lett az 
egyik legnépszerűbb változat.

• A játékosok kapnak 7-7 mesterség lapot, amelyekből egyet kiválasztanak, a maradék hatot pedig balra továbbadják. Aztán a kapott 
6 lapból is választanak egyet, a többi ötöt továbbadják. Addig folytatják, amíg az utolsó lapot is továbbadták. Ezek után ugyanezt  
megismétlik a kis fejlesztésekkel is. Így zajlik a kiválogatás a www.play-agricola.com oldalon is (lásd a köszönetnyilvánítást a 10. 
oldalon).

• A telefonos Agricola alkalmazás 7+7 lapot oszt, amiből egyszerre 1+1 lapot választanak, majd a többit továbbadják.
• Amikor Li Kuang Che Agricola versenyt szervez Tajvanon, először 8 mesterséget osztanak, majd 8 kis fejlesztést, és a fent 

leírtak szerint választanak. Az utolsó lapot, mindkét fajtából eltávolítják a játékból, így végül minden játékosnak 7+7 lapja 
lesz.   *A draftolás kifejezés eredetileg a Magic kártyajátékkal terjedt el.
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Gyors kiválogatás

Jens Bernsdorf felgyorsította a kiválogatás folyamatát, megengedve, hogy mindenki 3+3 lapot tartson meg 4+4 kártyát adva 
tovább, majd az így kapott lapokból 2+2 lapot kivéve továbbadják a maradékot. A kiválogatás ezzel készen is van.
Egy másik meglehetősen népszerű változat, amikor mindenki 10 lapot kap, és abból választ ki 7-et, amivel játszani fog.
Néhány társaság megengedi, hogy a játékosok eldobják az összes lapjukat, ha az nem tetszik nekik, és egy új kupacot húzzanak, 
ami eggyel kevesebb lapból áll. Ezt akárhányszor megismételhetik a játékosok, ha még mindig nem elégedettek a lapokkal.
Ezek a változatok nem igényelnek annyi időt, mint az eredeti kiválogatás. 

Változó kéz
A Goa nevű játékáról ismert tervező, Rüdiger Dorn vezette be a következő változatot. Minden játékos csak 5 mesterség és 5 
kis fejlesztés lappal a kezében kezdte a játékot. Amikor egy játékos kijátszott egy lapot, azonnal húzott helyette egy másikat 
bármelyik típusból. Minden aratás végén üléssorrendben dobhattak lapot, hogy egy másikat húzzanak helyette.
Később Rüdiger tovább csökkentette a lapok számát, már csak 3-3 lapot osztva. Ilyenkor minden játékosnak lehetősége nyílt a 
játék elején eldobni egy lapot, és egy másikat húzni helyette. Ezt legfeljebb hatszor tehették meg. Lap kijátszásakor, a szokásos 
módon, új lapot lehetett húzni. Mára Rüdiger már elvetette az aratáskori lapcserét.
Georg Deifuss egy olyan változatot használ, melyben a játékosok 6 szokásos és 1 továbbadós fejlesztéssel kezdik a játékot. 
Michael Lopez mindenkinek 3 db 1+-os mesterséget oszt, 2 db 3+-ost és 2 db 4+-ost. Franz-Josef Petri néhány lapot felcsapva 
helyez az asztalra. Minden körben, pontosan 1 játékos, az akciója helyett, elvehet 1 lapot a felcsapottak közül. 
 
  

Csapatjáték

Daniel Winterhalter változatában a szemben ülő játékosok csapatot alkotnak. Amikor valaki 
az – ebben a változatban bevezetett – „Vásártér” akciómezőt használja, átadhat a csapattársának 
(vagy kaphat tőle) árucikkeket. A csere irányától függetlenül az aktív játékos, a szóban forgó 
árucikkből egyet befizet a közös készletbe. 
Szoba és istálló építésekor a játékos építhet szobát a csapattársa számára is 6 fáért és 3 nádért 
(ennek megfelelően persze vályog és kőszobákat is) illetve istállót 3 fáért. Kerítésépítéskor 
használhatja társa kerítéselemeit is, hogy az ő birtokán is építsen kerítéseket, de minden 3, 
így épített kerítésért 1 további fát kell fizetnie. A játékosok által kijátszott, építési költségeket 
csökkentő kártyák a társukra is vonatkoznak. Mezők felszántásakor a társuk birtokán is 
szánthatnak. Pontozáskor külön-külön meghatározzuk a csapattagok pontszámát, de abból csak a 
kisebbik fog számítani, az lesz a csapat pontszáma. 

• A tajvani Clerk Lee azt javasolja, hogy a csapattagok szorozzák össze a pontszámukat. 
 

Háziszabályok 

Sokan azzal a háziszabállyal játszanak, hogy az állatok levágása előtt helyet kell nekik biztosítani a birtokon. Egy másik érdekes 
háziszabály, amit Jennifer Ha javasolt, hogy minden állatfajtát csak egyetlen legelőn lehet tartani. Ez a változat nagyban növeli 
az istállók és a háziállat szerepét. Georg Deifuss úgy szeret játszani, hogy csak annyi állatot vehetsz el egy állat gyűjtőhelyről, 
amennyit fel is tudsz használni (elhelyezve őket a birtokodon vagy étellé alakítva). A többi állat marad a gyűjtőhelyen. Egy másik 
népszerű háziszabály megengedi kerítésépítéskor befejezetlen legelők építését illetve a legelők szomszédossági szabályának 
figyelmen kívül hagyását. David Larkin kezdéskor mindenkinek 3 ételt ad, de az első körben a második embert fordított 
sorrendben teszik le. Norbert Szongott állt elő a kétszemélyes játékban a plusz akciómező ötletével, amit a 10. oldalon írunk le. A 
kétfős partikban előforduló fahiányt egy „Pagony” akciómezővel oldja meg. 

Hosszú ideje játszadozom azzal a gondolattal, hogy az alapjátékban be kellene vezetni a következő szigorítást, ami még 
jobban kidomborítaná a játék stratégiai jellegét. A birtokodon mindennek, amit építesz, szomszédosnak kellene lennie egy 
már korábban megépített játékelemmel. A szokásos szabályok továbbra is élnének, tehát a szobáknak szomszédosnak 
kell lenniük a szobákkal, a szántóföldeknek a szántóföldekkel és a legelőknek a legelőkkel. (Tehát az első legelőnek 
szomszédosnak kellene lennie egy szobával vagy egy szántófölddel, ha már van olyanod.) Én magam szeretek így játszani, 
mert ez elég nagy kihívás. Mindenesetre csak tapasztalt játékosoknak javaslom ezt a változatot. 

Az egyik játékváltozat-lapka 
hátuljára elkészítettük a 
„Vásártér” akciómezőt.
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8. Játéksorozatok

Egy játéksorozat egymást követő partikból áll, amit ugyanazon emberek játszanak, s ahol minden parti befolyással van a 
következőre. Kidolgoztunk egy játéksorozat módot az Agricolához is.

Többszemélyes játék 

Ha szeretnétek egymást követő Agricola partikat játszani, a következőket javasoljuk:
4 fővel az első partiban a helyezésekért 7/5/4/3 pont jár, a másodikban 8/5/3/2 pont, a harmadikban pedig 9/6/3/1. 
3 fővel először 7/5/3, aztán 8/5/2, végül 9/5/1 pont jár.
2 fővel a pontozás 1/0, aztán 2/0, harmadjára pedig 3/0.
A sorozat végén a legtöbb pontot elérő játékos győz.

• A parti győztese lesz a kezdőjátékos a következő partiban. Az utolsó helyezett pedig kiengesztelésként 1 ételt kap a 
következő játékra.

• Minden játékos a menetek között megtarthat egy mesterséget, amit kijátszva maga előtt hagy. Ez vonatkozik a második és 
a harmadik partira is (A harmadik partira megtarthatja ugyanazt a lapot, amit a másodikra tartott meg.) Nem kell kifizetni 
a tandíjat a megtartott mesterségért, de ha a lap további költséget kíván meg, azt ki kell fizetni. (Ezzel a 
kezdő mesterséggel együtt összesen 8 mesterséget lehet kijátszani.)

Ha a sorozat végén döntetlen alakulna ki a pontok tekintetében, akkor a játékokon belüli pontokat kell 
összeadni az egyenlőség feloldásához. 

Egyszemélyes játék
Az egyszemélyes sorozat 8 játékból áll. Az első parti után válaszd ki az egyik mesterségedet! Innentől ez egy állandó mesterség 
az összes hátralévő játékban anélkül, hogy akciót kellene rá használnod vagy tandíjat kellene fizetned. Minden további játékban 
egy újabb mesterséget tehetsz állandóvá (úgy, hogy játékban marad) az előző partiban kijátszott lapokból választva. Csökkentsd a 
kezedben lévő mesterségek számát az állandó lapokkal, hogy mindig 7 mesterséglapod legyen a parti kezdetén! Ha egy mesterség 
állandó lap lett, akkor úgy is marad a sorozat végéig. A mesterségek számának növekedésével az elérendő pontszám is növekszik 
a sorozat alatt. Az első partiban a cél 50 pont elérése, ami aztán 55, 59, 62, 64, 65, 66, és 67 pontra nő. 8 játék után a sorozat véget 
ér.
Minden parti elején 1 plusz ételt kapsz minden 2 pontért, amivel meghaladtad az előző játékban elérendő pontszámot (lefelé 
kerekítve).
Minden olyan mesterség, ami nem vált állandóvá, visszakeveredik a pakliba, tehát van rá esély, hogy újra felbukkan majd egy 
következő játékban. Ugyanez vonatkozik a kis fejlesztésekre is (mármint, hogy találkozhatsz velük újra, a fejlesztések nem válnak 
állandóvá).

A költségekről részletesen: 
Néhány mesterségnek egyedi költsége van, amit a kijátszáskor kell kifizetni (lásd a Szeretőt). Ha egy ilyen lapot teszel állandóvá, 
minden játék elején ki kell fizetned a költségét. Mivel a kezdő ételmennyiség játékról játékra változik, előfordulhat olyan helyzet, 
amikor nem tudod a költséget kifizetni. Ha ez történne, akkor vissza kell keverned a pakliba a mesterséget, elveszítve az állandó 
mesterségek közül.

Ha nem éred el a szükséges pontszámot, újra próbálkozhatsz, de ezúttal étel nélkül.
Ha szeretnéd, akár a 8 játék után is tovább játszhatsz az állandó mesterségekkel. Az elérendő pontszám minden játékban eggyel 
több, mint az előző játékban. Ilyenkor végtelenül játszhatsz, minden partiban megpróbálod megdönteni az eddigi legjobb 
pontszámot. 

9. Köszönetnyilvánítások

Az Agricolát Uwe Rosenberg tervezte 2005-ben, és Hanno Girke adta ki. Klemens Franz készítette az összes illusztrációt. Ő és a 
felesége végezte a betűszedést és a teljes arculattervezést a jelenleg fellelhető 16 különböző nyelvű kiadásban. A jelenlegi szabályt 
Uwe Rosenberg vetette papírra, amit Alex Yeager és Grzegorz Kobiela javított. Ezer köszönet érte. Szintén nagyon köszönjük az 
első kiadás több mint 100 játéktesztelőjének. Ugyancsak köszönjük az azóta beérkezett összes visszajelzést és javaslatot, amivel 
tovább javíthattuk a játékot. A fejlesztés korai szakaszában Hagen Dorgathen mutatott rá, hogy ha minden pár állat szaporodik 
vagy akár csak legelőnként 1 állat szaporodik, hamar kezelhetetlenné válik a mennyiség. Anja Grieger vezette be azt a szabályt, 
hogy a be nem kerített istállóban elfér egy állat, és Frank Griegert tekintem a Napszám szellemi atyjának. Külön köszönet Melissa 
Rogersonnak az eredeti angol fordításért és Grzegorz Kobielának a jelenlegiért, valamint William Attiának a Caylus nevű játékáért, 
ami nagy hatással volt rám, illetve az első francia fordításért meg néhány kifejezés javításáért.

Nem tarthatnád meg a partik között a Szeretőt, mivel nem tud-
nád kifizetni a 7 étel egyedi költséget. Szerencsére a kiegészítő 
megérkezéséig nem futhatsz bele ebbe a problémába.

C127*

A "Szerető kijátszásakor 
fizethetsz 7 ételt (egyszer) 

hogy azonnal végrehajts egy 
"Gyermekáldás" akciót akár 

szoba nélkül is. 

Szerető
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Köszönöm továbbá Jeroen Doumennek, Joris Wiersingának, és Klaus Teubernek az inspirációt, amit az Antiquity és az 
Oroszlánszív játékok nyújtottak, valamint Dale Yunak és Hanno Girkének az eredeti egyszemélyes játék szabályainak az 
átnézését. Szeretnénk megköszönni Ferdinand de Cassan munkáját a világbajnokság folyamatos szervezésében és a Playdek 
cégnek a díjnyertes Agricola appot. Létezik már az Agricola: All Creatures Big and Small app is, melyet köszönünk a Digidiced 
cégnek.
Végül, de nem utolsó sorban, lekötelezettjei vagyunk Chris Deotte-nak, a www.play-agricola.com oldal létrehozójának, mely 
egyfajta ötletközpont, ahol számos lapot sikerült letesztelni. Mára több mint 1000, széles körben tesztelt lappal rendelkezünk. Az 
eredeti kártyák majdnem mindegyike több mint 3000 alkalommal lett tesztelve a statisztikák alapján. Minden kártya erősségét 
egy sajátos érték jelzi, melynek segítségével a túl gyenge és túl erős lapokat módosítani lehetett. Chris segítsége nélkül nem lenne 
olyan mély rálátásunk a játékra, mint amilyen most van.  
 

10. Részletesen a pontozásról

A pontozás a 14. kör aratása után kezdődik. A játéktábla szélén látható segédlet és a pontozófüzet 
megmutatja, hogy mit is kell pontozni. Ha kérdéseid vannak, olvasd el ezt a részletes magyarázatot! Az 
alábbi kategóriákban kapsz vagy veszítesz pontokat: 
Szántóföld lapkák a birtoktábládon: 
Pontozd az összes szántóföld lapkát, függetlenül attól, hogy be van vetve vagy nincsen! Veszítesz 1 pontot, 
ha 0 vagy 1 szántóföld lapkád van, kapsz 1 pontot 2 lapkáért, 2 pontot 3 lapkáért, 3-at 4 lapkáért és 4 pontot 
5 vagy több szántóföld lapkáért. (Csak a szántóföld lapkákat pontozzuk, nem az összes szántóföldet – néhány 
kártya szántóföldnek minősíti magát, de ezek nem számítanak.)

 
Legelők: 
Pontokat minden, kerítéselemek által közrezárt zöld területért (az 
úgynevezett legelőkért) kapsz, nem a bekerített mezőkért (az úgynevezett 
legelőmezőkért). A legelő mérete nem befolyásolja a pontszámot (és 
az sem, hogy van-e benne állat). Ha nincsen legelőd, akkor vesztesz 1 
pontot. Az első 4 legelő darabja 1 pontot ér. Ha több mint 4 legelőd van, 
akkor is csak 4 pont jár értük. 
 A legelőkön lévő istállók és állatok egy másik pontozási kategóriához 
tartoznak (lásd „Állatok” és „Bekerített istállók”). 

 
Gabona és zöldség: 
A készletedben és a szántóföldeken lévő összes terményért jár pont.
 Ha nincsen gabonád, vesztesz 1 pontot. Ha 1/4/6/8 gabonád van, kapsz 1/2/3/4 pontot.
 Ha nincsen zöldséged, vesztesz 1 pontot. Az első 4 zöldség darabja 1 pontot ér. Ha több 
mint 4 zöldséged van, akkor is csak 4 pontot kapsz ebben a kategóriában.
 A lapokon lévő termények is számítanak a pontozáskor, ha az a lap szántóföldnek 
minősíti magát, vagy kifejezetten azt mondja, hogy a termény a tiéd. Azok a lapokon 
lévő termények, melyek valamilyen feltétel teljesítéséhez kötöttek, amit nem értél 
el, nem számítanak (vagy ha valamiért cserébe lehetett megszerezni őket, de nem 
cserélted el). 

Állatok:
Ha nincsen birkád, vadmalacod vagy marhád, vesztesz 1-1 pontot az érintett 
kategóriákban. Ha van legalább 1/4/6/8 birkád, legalább 1/3/5/7 vadmalacod vagy 
legalább 1/2/4/6 marhád, a megfelelő kategóriákban kapsz 1/2/3/4 pontot.
 A kártyákon lévő állatok beleszámítanak a pontozásba, ha a kártya szerint az állatok 
a tieid (több lap biztosít helyet állatoknak). Azok a lapokon lévő állatok, melyek 
valamilyen feltétel teljesítéséhez kötöttek, amit nem értél el, nem számítanak (vagy ha 
valamiért cserébe lehetett megszerezni őket, de nem cserélted el).

3 legelő 3 pontot ér.

A102*

Tedd egymásra 
az árucikkeket 
a képen látható 

módon! Bármikor 
megveheted 1 ételért 
a legfelső árucikket.

Szatócs

A Szatócs gabonát és 
zöldségeket is kínál. 
Ezek a termények 
megvásárlásukig a 
kártyán maradnak, és 
nem tartoznak hozzád.
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Használaton kívüli mezők: 
Ebben a kategóriában nem lehet pluszpontokat szerezni. Veszítesz 1 pontot minden 
használaton kívüli mezőért a birtokodon.
 Egy mező akkor számít használtnak, ha lefedi egy szoba vagy szántóföld lapka, egy 
istálló van rajta, vagy ha önmagában, vagy egy nagyobb legelő részeként be van 
kerítve. Ha egy kártya használtnak minősít egy mezőt, akkor használtnak számít.
 A bekerítetlen mezők használaton kívülinek minősülnek, ha üresek vagy csak állatot 
illetve árucikket tartalmaznak egy kártya hatására (amely nem állítja, hogy ettől a 
mező foglaltnak számítana).
 Néhány kártya megváltoztatja a működését egy szobának, szántóföld lapkának, legelőnek vagy bekerítetlen 
istállónak, de ez nem befolyásolja a mező állapotát, továbbra is használtnak számít. 

 
Bekerített istállók: 
Nem veszítesz pontot, ha egyáltalán nem építettél istállót. 1 pontot kapsz minden istállóért, ami egy legelőn 
található (úgynevezett bekerített istálló). (A be nem kerített istállók pedig megóvnak egy mínuszponttól, 
amit a használaton kívüli mezőért kapnál.) Mivel minden játékosnak csak 4 istálló van a készletében, ezért 
legfeljebb 4 pontot kaphat ebben a kategóriában (ez a legtöbb kategóriában így van). 
 Egyes kártyák megváltoztatják egy bekerített istálló működését vagy más feladattal ruházzák fel. A lap 
akármilyen módosítást is hajt végre, a pontozás szempontjából az istálló továbbra is számít.

A vályogszobák darabja 1 pont. Ha például 4 vályogszobád van, 4 pontot kapsz. 

A kőszobák mindegyike 2 pontot hoz. Ha 4 kőszobád van, az 8 pontot ér.

Minden, játékba hozott személyért 3 pontot kapsz. Következésképpen 
legfeljebb 15 pontot kaphatsz, mert csak 5 ember van a készletedben. 
 
Kártyapontok: 
Minden Nagy és Kis fejlesztés a bal oldalán lévő sárga karikában mutatja, hogy 
hány pontot ér. Csak az előtted lévő, kijátszott fejlesztésekért kapsz pontokat. 
(Az eldobott és ki nem játszott fejlesztések nem számítanak.) A mesterségek 
önmagukban nem érnek pontokat. 

 
Pluszpontok: 
Vannak lapok, melyek a szövegük szerint pluszpontokat biztosítanak. Ezeket a 
„pluszpontok” kategóriában pontozzuk.
A pluszpontokat hozó lapokon van egy jelölés, ami a lap pontértékétől jobbra látható. 
Néhány lap a játék során nyújt pluszpontokat, melyekről feljegyzést kell készíteni a 
pontozófüzetben, amikor megszereztük őket. Az összegyűjtött pluszpontokból kell levonni 
az esetleges koldulás jelölőket vagy a negatív értékű kártyákat (Ez akár negatív pontszámot 
is hozhat. A koldulás jelölők darabja -3 pont.) 
Ténylegesen pontokat veszítesz a hiányzó árucikkekért vagy használaton kívüli mezőkért, még akkor 
is, ha valamelyik lap pluszpontokat ad ezekre (nem semlegesítik egymást közvetlenül). 
Az Asztalosműhely, a Fazekasműhely és a Kosárfonó műhely megengedi, hogy a megmaradt 
építőanyagokért pluszpontokat kapj a játék végén. Az Asztalosműhely, például, 3 fáért 1 pluszpontot 
ad, vagy 5 fáért 2 pluszpontot, vagy 7 fáért 3 pluszpontot. Ugyanezek a számok 
vonatkoznak a Fazekasműhelyre, de agyaggal. Hasonlóan a Kosárfonó műhely 
lehetővé teszi, hogy 2 nádért 1 pluszpontot, vagy 4 nádért 2 pluszpontot, vagy 
5 nádért 3 pluszpontot kapj. (A kézműves épületekből nem szerezhetsz 3-nál 
több pontot.) Csak azok az építőanyagok számítanak, melyek szó szerint a 
készletedben vannak.

B039*

Szövőszék
2 mester-
ség

Ha 1/4/7 birkád van az aratás 
elején, akkor kapsz 1/2/3 

ételt. A pontozásnál  
1 pluszpontot kapsz  
minden 3 birkáért.

B039*

Szövőszék
2 mester-
ség

Ha 1/4/7 birkád van az aratás 
elején, akkor kapsz 1/2/3 

ételt. A pontozásnál  
1 pluszpontot kapsz  
minden 3 birkáért.
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Kosárfonó műhely

Aratáskor:

Pontozáskor:

  9

Fazekas-
műhely

Aratáskor:

Pontozáskor:

  8

Aszta
los-

műhe
ly

Aratás
kor:

Ponto
záskor

:


